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అంకితం 
(శ్రీ కలపాల సూర్య (ప్రకాశరావుగారికి 





టన... ఫరా 

(స్రీ జనాళి ముందుకు రావాలనీ నమూన 

హక్కులు అనుభవించాలనీ నంఘం గొంతు వాచేట్లు 

అరవడం ఈనాడు కొత్త కాదు “ఇందుకు మేం 

నడుము కట్లాం' అంటూ రచయితలూ కళాకారులూ 

ముందుకు రావడానికీ, సాంఘిక హక్కులు, ఆర్థిక 

సమానత్వం కావాలని వ_క్షలందరూ ఉపన్యాసాలూ 

ఇవ్వడానికీ కూడా ఇది కొత్త కాదు. 

అయినా (స్రీ అలంకార వస్తువుగానే చెల్లు 

ఐడి అవుతున్నది. ఆదర్శ వ్య_క్రిత్వం పేరున అచేతన 

వస్తువుగా నే మిగిలి పోతున్నద. ఇందుకు కారణాలు 

ఒక్కటి కాదు. 

తన పరువు (పతిస్ట నంఘంలో నిలిచి వుండ 

డానికి పురుషుడు (స్రీ వ్య _క్రిత్వాన్ని వంచినంతగా తన 

వ్య క్రత్వాన్ని వంపు చేయడం లేదు. 

ఆదర్శ వాతల రూపంలో రచయితలు సోదరి 

రచయితులు (స్త్రీ పా|తలలో నహనం పేరున 

మందకొడితనాన్ని, పిరికితత్వాన్ని, ఫీరుత్వాన్ని తవ్వి 

పోస్తున్నారు. అందుకనే జీవితమంతా [దోహిగా 

(బదికిన భర్త కూడా ఆఖరి తణంలో “నే తప్పు 
చేసేను శమించు” అనగానే (స్త్రీ లొంగిపోతుంది. 
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పాచా కాంత మవుతుంది. కన్నీరు కార్చుతుంది. అల్ప 

సంతృప్తి పొందుతుంది. 

ఈ పిరికిత నాన్ని చై తన్యర హిత త్వాన్ని 

వి శాలత్వంగా పొగిడి వంచన చన్తున్నారు.వ్య_క్తి శ్వాలను 

తప్పుదారి పట్టస్తున్నారు. మిథ్యా గారవాలను ఆపా 

దించి శూన్య నినాదాలను [పచారం చేస్తున్నారు. 

సంఘము, తోటి మానవాళి ఆమెలోని ప్రతీ 

కార ఛావాన్నీ, చిత్త న కృతదిక్షను 

తొక్కిపడుతున్నాయి. 

ఇన్ని [ పతిబంధకాలను చీల్చుకుని (స్రీ ఎప్ప 

టికో ఒకప్పటికి మౌనంగానే అయినా శిరన్సు విదిల్సి 

కళ్ళలో నిప్పులు కురిపించి (కోధపూరిశ యె కార్య 

గామి కాక తస్పదు. అలాంటి ఆశాకరణమే ఈ 

నవలకు మూలం, 

రచనకు జీవిత వాస్తవాలే ఆధార భూతా 

అయినా ఈ రచన ఏ ఒక్కరినీ ఉద్దేశించింది కాదు. 

సంఘంలో (పతిఫలించిన వివిధ వంకరగీతలే ఈ రచనకు 

ఉద్దిపకాలు, 

గీతలు వంకరగీతలు గనక ఇందులో కొన్ని 

ఎదగడానికి, నిడుపుగా సాగడానికి అవకాశం లేదు. 

'పాదరాజాన్ 
కిక 

15/4/64 మాధురీ ల క్ష్మణ్ 



ఆస్ట్రో కసీ మజాగా వుంటూందంశే వుంటుంది. 

జీవితాన్ని మసాళాగా నూర్చి శారీరక శ క్రులన్నింటికీ మశ్తె 
క్కించగల హంగులన్ని దానికి వున్నాయి. సంఘాన్ని ఉద్దరిం 

చాలనీ, సమాజాన్ని సంస్కరించాలనీ వెరి పాతు 

ఎవరయినా అనుకుంశు అనుకొనవచ్చును గాక. అలాంటి వారి 

నందరినీ నిర్ణజ్యంగా పరిహాోనం చేయగల (సయోజక శిఖా 
మణులు ఎందరో అందులో వున్నారు. 

జీవితాన్ని ముక్కలూ చెక్కలూ చేసి దానికి మిరి 

యాల'కారం, కేబుల్ సాల్టు దట్టంగా పట్టించడం వారికి చేత 
వచ్చు. అలా చేయడాన్ని ఎవ్వరయినా అసహ్యించుకుంకే 
వారిని విచ్చి పుల్లాయిల [క్రంద జమకర్సీడ౧కూడా వారు నిళ్న 

యంగా చేయగలరు. 

సంస్కార చిహ్నంగా రోజూ కానేవు ఉపన్యాసం 

ఇవ్వడం, మర్యాద చిహ్నంగా అవినీతిని ఉపేతించడం, ఆరో 

గ్యం కోసరం రోజూ కా స్త మందు తాగి (శన్నడం వారి అల 
వాట్లు. గురవు పంచేలు వేయడంలోనూ, కుక్కపిల్ల ల్ని 

చెంచడంలోనూ వారి నాగరికత జీవకారుణ్యం పరాశకామ 
నందుకుంటుంది, పేకముక్కులు “రచరా క్తెర్లు వేసి ఆటలు 



కలిపి పచ్చ చెక్కులు, చెత్త కాగి తాల్లా వీరిచి అవతల పార 

వేయడం వారీ ఉదారతకు పశ్నించరాని నిదర్శన. 

అయితే విశ్వనాధంగారిలో ఈ వె లక్షణాలలో ఏ ఒక గా 

మెనా ఉన్నదా అంటే ఒక్కటి కూడా లేదు. ఒక్కటికూడా 

లేకపోవడం మాత మే కాదు ; అవంశు ఆయనగారి కొక రక్ష 

మైన అసహ్యమూ, వహ్యమునూ. 

విశ్వనాధంగా రా పట్టణంలో సేశెన్నిక గన్న 

వ్యాపారి. ఎంత ఢక్కా ములు తినిపించే వ్యాపారమయినా 

ఆయనగారు స్వయంగా _ చేపడితే పటశా పెట్టిన కుక్కలా 

వెంటపడి రావలసీంబే. అలా అనుకుని ఆయనగార్ని అనుకరించ 

బోయి బొక గ్రాబోర్తా పడీ దివాళాతీసిన వారు అనేకమంది లేక 

ఫో లేదు, అందువల్లనే ఆయనతత్వం అత్యంత విస్మయ కారణ 

మైందని నిస్సంకోచంగా చెప్పవచ్చు. 

విజయభారతి ఆయనగారి ఏకె క పు తిక, రామలక్షు 

మ్మగారు ఆయనగారి ధర్మపత్ని. నాలుగంతస్తుల భవనం వారి 

నీవానం, 

అ ధర్మపత్నే చెండ్రీడు కొచ్చిన పిల్ల విజయభారతి 

చెడిపోతున్నదని అదేపనిగా గునుసుకుంటున్నది. 

“మదిరా! ఎప్పుడూ బజార్గుపట్టుకు తీరిగ్గ ఆడదాని 

గౌరవం ఎంతకాలం నిలుస్తుందంటావ్ ? మన మనను మంచి 

దయిశేనరా జనం నోరు మంచిది కావద్దూ” అని రామలక్మ మ 

గారు నోచ్చుకుంటున్న ది, 



మదిర నవ్వు ఆపుకుంది. “అవును మామ్మా! ప్ర స్తీ అన్న 

తరువాత ఎంత అణకువ కావాలి *ొ అని (కుతి వ 

ఆ ఇంట్లోనివారిక, ఇంటికి వచ్చేవారికి కూడా రామ 
లత్మమ్మగారి అమాయకత సః పు తెపీ సం ౦చుడుంది. కొన్ని దశా 

బ్దాలుగా ఏదని ర మూర నన ఆము మానసిక పచ మర్ 

తనం అంత హద్దులు ప్కీరినటు వంటిది. 

“ఏమిచదువులో ! అయిచే ముదూముచ్చటా లేకుండా 

నీవు ఇలా చదువుతూనే వుంటావన్న మాట ?” 

“నాశేమి వచ్చిగాని మామ్మా! ఈ సంవత్సరం విజ 
యకు చెండ్లిచేయాలన్నారు NPs 

మదిర తన మాట పూర్తీ చేయకుండానే వీపుమీద 

శిండు వీశెల గుద్దుపడింది. మదిర గావు కేక పెట్టింది. 

మదిర వీపుమీద అంత దెబ్బ వేసినందుకు రామలక్మమ్మ 

లబ లబ లాడింది. 

“లేకపోతే ఎవరెవరి పెళ్ళిళ్ళ గొడనో దిని కెందుేకే, 

అంత మననుపడితే తానే ఆ మూడుముళ్ళు గట్టిగా వేనుకో 

గూడదూ ** అంది విజయ మందహాసం చేస్తూ. 

మదిర ఉడికిపోయింది. “వేసుకుంటాను. వేసుకుంటాను, 

వేనుకుంటానో ! వేయించుకోకుండానే ఆ మూడు ముళ్ళూ 

వేయించుకున్నంత పనిచేస్తానో 1” అంది అక్కసుగా. 

కరో వచ్చినట్టుందె మే మదిరా ! ఎంతో కాలం 

తరువాత వచ్చేవుగదా? ఈ కబు మెటి చెప్పు? నీ కోనం 
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ఎన్ని బహుమానాలను చాచివుంచేను ? కోళ్ళు'కాయలు 

కాచేట్లు ఎంతగా నిరీకించేను. రా! రా! భారతి మదిరను 

బరబరా ఇంటిలోనికి ఈడ్చుకొని వెళ్ళింది. | 

విజయ ఉశ్సావాంగా చెప్పసాగింది. “మదిరా.! 

సం కాంతిపండుగకు రావలసిందని నీ కెన్నో ఉత్తరాలు 

(వానేను, నీవు వచ్చేవే కావు. నాన్నగారు నాశెన్నో బహు 

మతులు శెచ్చేరు. అందులో ఎప్పటిలానే నీకూ సగభాగం, 

ఇవిగో ! రెండు చక్కని షిఫాను చీరలు, ఒక రఫ్ కాటన్ 

శారీ, వాటికి మ్యాచ్ కాగల బ్లాస్ పీసెస్, ఇందులో నీకు 

మనసుకింపుగా వున్న వాటిని ఎన్నుకో. ఇకపోతే నాన్నగారు 

ఒక గోల్డ్ క్యాప్ పెన్, పెన్సిలు శెళ్చేరు. నాకు పెద్దగా 

(పాయవలనిన వని ఎలాగూ వుండదు కనుక పెన్సిలు చాలు, 

చెన్ నీవు తీసికోవచ్చు. ఇవన్నీ నచ్చేయా మదిరా !?” విజయ 
ర ౦డ్డు విప్పార్చి చూడసాగింది. 

మదిర మౌనంగా తలఊపింది. సంతృప్తిని (పకటించీంది. 

విజయ .పొంగిపోయింది. మధిరను ఆలింగనంచేనుకుంది. కొంశు 

గ ముర్గాడంది. 

“ఇవన్నీ నీకు నచ్చుతా యో లేవో అని ఎంతగా భయ 

పడ్డానో 1” అంది విజయ. 

“అద్భుతం విజయా నీవెంత మంచిదానవో" 

“నిజంగా ? నీ కివన్ని అంత జాగా నచ్చేయా? సశే 

ఇక చెప్పు నీ చదు వెంతవరకూ వచ్చింది ?” 
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మదిర కసుక్కున నవ్వింది. “చదువుమీద ఇంత ఆసక్తి 

కలదానివి నీ వెందుకు చదువుకోవు విజీ!”అంది కుతూహలంగా, 

విజయ మందహాసం చేసింది. “నీకు తెలియని చేముంది 

మదిరా ! విద్య కొందరికి అవాంఛితంగానే అలవడుతుంది. 

కొందరికి |పసయత్న పూర్వక ౦గా కూడా పట్టుబడదు” అంది 

నిట్టూర్చినట్టుగా,. 

“కానీ మదిరా! నీవు 'చదువుకుటున్నావుగా ? 

చాలదూ ! నీవు సాధించిన చదువూ సంస్కారం నాకు కొంత 

చానం చెయ్య లేవా 2 

మదిర చిత్రంగా పాలరాతితో నిర్మితమైన ఆ భవంతి 

నలుదిక్కులా కలయజూచింది. 

“ఏం మదిరా? మాట్లాడ వేం ?” | 

"విజయా! అలాగే ఇస్తాను కానీ చదువు సంస్కారం 

ఇచ్చిపుచ్చుకునేవా ?” 

విజయ నవ్వింది. “అదేంసందేహామక్చా! సోదరి సంస్థారం 

కలది అయితే ఆమె (ప్రభావం నామీద కించిత్తు అయినా 

లేకుండా పోతుందా ? నాకదే చాలు.” 

మదిర ఉదారంగా చిజునవ్వు నవ్వింది. 

విజయ భారతి విశ్వనాథంగారి వక్సైక పుత్రిక. మదిర 

, విజయభారతికి అత్యంత సన్నిహిత హితెషి!! వజయ భారతీ 

ఆమెను ఎంతో ఆప్యాయంగా "అక్కా" అంటుంది, 

అప్పుడప్పుడూ ఆ నంట రని విశ్వనాధంగారు గువ్ల 



భావ వీధిలో సంతృ_ప్రిగా మందహాసం చేసారు. అది విజ 

యకు మరింత గర్వకారణ మవుతుంది. 

“నిజయా ! ఒకవారం లోసల నేను యూనివర్శిటీలో 

సీటు వెదుక్కోవాలి. 

విజయ ఎగిరి గంతు వేసింది. “ఏవి(టీ? నీవు విశ్వ 

విద్యాలయంలో ప్ఫవెళించుకావా | ఇంతవరకు చెప్పేవే 

కా వేం?” 

“చేరాలి విజీ! శాస ఇంకా సీటు దొరకాలిగదా?” ఆమె 

ముఖంలో సందేహం : క్ నములు" 6ది. 

కప హంచుణానార చమురహా! నాన్నగారి కిఫార 

ద్ని చ్చేగా నీకు కావలసింది. ఆయన కుండా కిఫారను చేస్తారు. 
ఖు 
తతో 

( పృద ఇప “షు సకాల చదువు "కో నీవు ఎన్నో పెద్ద పెద్ద స్వ న్టః వదువు కొ వాలక్కా. 

నీవు సంపాదించిన విజ్ఞానాన్ని సదిమందకి వంచి పెట్టాలి, / 
చూశావా అకా) వేను గాకు కలం బహుమానం చేసేను ర 

నీవు వెంటనే విశ _ద్యాః యంలో అడుగు సె సాన " 

“అందుకు రాళ గడుతు న్నా నా % అండ మదిర, 
కక పయ ౧ క 

"అదం నూట Et HUIS గ్రా అట్బిఫష్టానికి నొ 

కసూయా ?” ఇండి ఎంతగానో నొచ్చుకొని చెద్దగా చాధ 

పడిపోయి. 

“వటి అన్నానులే 
ర్త 

౬2 “యా |! బాధపడకు" అంది 
జో 

మదిగ, 

మదిరకు ఆనర్భులా* "టు దొరికిం వె. 



గ 

“omy! ప్రీలో ఉంచుకో మనిద్దరి విద్యార్దనా 

నీవే చేయాలి. రెట్టింపు విజ్ఞానాన్ని ఆకళింపు చేసుకుని 

రావాలి” అంది విజయ భారతి మదిరను సాగనంపుతూ. 

వీశ్వనాధంగారు మదిరను చూసి సగర్వంగా నవ్వుకుని 

మీసాలు దువ్వుకున్నారు. 

మగిరను చదువు కోసరమని దూరంగా సంపవలసి 

వచ్చినందుకు, సాగనంపడానికి వచ్చిన తల్లి మధురమ్మ కండ్లు 

నీటికొలను లయాయి. 

ఆ దృళ్యం చూని విశ్వనాధంగారి నే తాలలో లీలా 

మాతంగా కన్నీటి పొర ఆవరించింది. 

వారం రోజుల తరువాత మదిర (వాసిన లేఖ చూసి 

విజయ చకిళు రాలయింది. బిగ్గరగా నవ్వుకుంది. మదిర మీద 

జాలివడింది. సానుభూతి వ్య కృపరచింది. 

ల్ యూనివర్శిటీ నిజంగా ఎంత అద్భుతంగా 

వుంటుందో ! ఇదొక విరబూసిన రంగు రంగుల పూలగు తి. 

ఇదొక అద్భుత పపంచం. ఆనందం, సంతోషం వెల్లి విశే 

ఇలాంటి చోట విద్యార్థన చేయకుండా ఇంతవరకు జీవితాన్ని 

వ్యర్థపరచుకున్నా నేమో! _ జీవితం అనిర్వచనీయ మైనదని 
నీవు అప్పుడప్పుడూ అంటావే ! ఇక్కడికి వ_సే అది ఎంత 

స్పష్ట మెందో ఆనందదాయక మైందో, తప్పని సరిగా బోధ 
పడుతుం దనుకుంటాను. 

ఇక వుండనా ! 

మదిర 



శ 

ఉత్తరం చదువుకుని తన అక్క సదయం ఎంత 

నిష్కపట మైందో అనుకుంది ! విజయ. 

ని 

ఆ సాయంకాలం ఏజయభారతి గెంతుతూ, శేరుతూ 

ఇంటిలో అడుగు పెట్టింది. హాల్లో ఎవరో ఒక యువకుడు 

సోఫాలో కూర్చునీ పుస్తక పఠనంలో లీనమయి వున్నాడు. 

ఆ నూతన వ్య _ీని చూసి విజయ భారతి విస్మితురాలై ఠక్కున 

ఆగిపోయింది. అపరిచిత వ్యకి ఎవ్వరా అని కూత్మంగా పరి 

ఫీలన చేయసాగింది. 

విజయభారతి పాదాల సవ్వడి వినిసించి ఆవ్య రి 

కంగారుగా లేచి నిల్చున్నాడు. 

“మీరు” అన్నాడు విచలితుడై , ఆమె ఎవ్వరో ఎందుకు 

వచ్చిందో అతనీకి స్ఫురించ లేదు, 

విజయ శాం తి ఫక్కున నబ్వింది, తసి ఇంట్లో శన సే 

ఎవరు మీరని |ప్రశ్నించుతున్న వ్య క్షి ఎవ్వరో ఆమెకు బోధపడ 
లేదు. 

“వమి"కే భారతీ? అలా చూస్తావేం? మన నూవ( 

గారబ్బాయి ఉపేత కాదుశు* అంది రామలవ్మమ్మ. 



“నమస్తే అన్నాడు ఉవేక *డ్డున పడి శేరు 

కున్న టుగా. ఎట్లుగా 
శాం! mm | చం? గ fs v! మేనగోడలినీ pr: కా, నమన గ్రారం ఏమిటా | నగాడనీసీ 

చెవులు పుచ్చుకుని సాగదీసేందుకు బదులు నమస్కారం. చెడ 

తావటా" అందె రామలవ్మమ, న్ను మందలింపుగా. | 

@ 
(గ వ్ర? న. ప్న og 

ఓహో ! జాపిగారా!! నమస్రా_రంి” అంది విజయ 
Womear ~ 

"ద బా న మాట విరిచి పఓకి ఒయ్యారాన్ని ఒంకజోని లోనికి నడుస్తూ, 
లి నో గ BR 

ఉపేత ఇపటికంకా తన కండతో విజయను వెన్నా 
జ టం 

డర wm, పంల 
డుతూ నాణ్యత నె SCONE joo ఉసక్నచు 

స్ట అలలు 

భారం యా ga ముగణాయుడా ! ఇంకెంనుకు నీల్చుం 

టావు? ఇలా అయితె నీ వదువు గాబక్కినళ్లు" అన్నది రామ 

లతృమ్మ లోనికి దారి తీనూ. 
నల 

ఉపేత అలాగే కూలబడి పోయాడు. అతని కండ్లలో 

విజయ న్యరూసం ఇంకా నీలీ. ' వురి; నల్ల ని నీడలు "జేరు 

తున్న ఛాయ. బందాలు వంపులు తిరిగిన es రపు హొయలు 

ఆకర్రాంత నయనాలు చిగు అలణు జరుతున్న | వనాహపు 
వో a 

బాలులాొ నల్లని చిక్కని జుత్తు, నీఎం గం 8ఫ్ కాటన్ శారీ. 

టీకి జన అద్య నన పొ బర బత నని “అమ్మా ఇ అెంట్ ఛాంన నం ర చెత ఒర్కో.సారి 

కూడా చెప్ప లే చం అండ విజయ భారతి కండ్లు ఏ తప్పుతూ. 

“ఎలాంటిబావే ?! వా డెలాంటివా క క సిత! 

ఎంత బుద్ధిమలక కుడో సీశేం తెలును. నాకు నయానా తమ్ముడి 

కొడుకు” 
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విజయ కిచ కిచా నవ్వింది. “అలాగా మమ్మీ? మరి 

ఒక్కసారీ మనింటికి రాలేదేం ?' అంది విజయ. 

“అదిగో! అదిగో ! అదేనే విజయా ఆ మమ్మీ అనీ తిమ్మీ 

అని సిలవవద్దని లతసార్హు చెసే స్పెను. నోటి నిండుగా పిలవడా 

నికి 'అమ్మా' అన్న పదం క్. ఆ ఈ దొరలతనం ఎందుకు * 

అంది రుంజుకుంటూ. 

“అలాగేలే అమ్మా! అయితే బావ ఇక్కడే వుండి: 

చదువుకుంటాడంటావ్ ? 

“రం అయితే? నీకేం బరువా? మీ నాన్నగారికి 

బరువా? వండి వార్చే వాడు నంటవాడు. అందరితోపాటు 

కాస్థ తిని చదువుకుంటాడు.”' 

విజయ మందవోసం చేస్తూ బాత్ రూమ్ వైపు 

సాన్నిహిత్యానికి, అనుబంధానికి, అనురాగానికి, పరి 

యానికి కాలమే కొలమానమైళ. దానికి అర్థమూ 

నిర్వచనమూ కూడా వుండవు. ఉండటానికి _ వీల్లేదు. 

కొందరు వ్యక్తులు అత్యంత సాన్నిహిత్యం తరువాత కూడా 

పరిచయస్థులుగా స మిగిలి పోశారు, మరికొందరు అల్ప 

పరిచయం చేతనే సాన్నిహిత్యం పర్పరుచు కుంటారు. అది 

వారి జీవనౌన్న త్యాన్ని బెట్టి అంతర్యపు రాగస్పందనను బట్ట 

వుంటుంది. 

ఆ తరువాత రెండు రోజులకు విజయ. ఉపేక షికారు 
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వెళ్ళివన్తూ ఇంటిలో అడుగుపెడుతూ పొట్టచెక్కలయ్యేట్లు 

నవ్వుకుంటున్నారు. ఉవెక అమాయకంగా విజయ కండ్రలో నికి 

చూస్తున్నాడు. విజయ నవ్వుతున్న దల్లా వ న్ 

చూచి తమాయించుకున్న ది. 

“నిన్ను బజారుకు వెళ్ళవ 
ల్ని 

దని ఎన్నిసార్లు చెప్పానే 

విజయా ! మన ఉపేత కాబట్టి సరిపోయింది. మరే మగాడి 

ముందరయినా అలాగే నవ్వుతావా ?*ో 

“సర్ సర్ నేటికెనా ఒక రతక భటుడు దొరికాడు 

నీ పుణ్యమాని" 1 ద్ విజయ ఓహ ఉపేవ వంక చూస్తూ, 

“ఇంకేం వాద్నప్పుజే బుట్టలో చెట్లాపన్న మూట |!" 

“ననేమిశు అమ్మా! ఈ es కావాలను 

కుంకే ఎవ్వరై నా బుట్టలో పెట్టగల ** అంది విజయ. 

ఉేక లజ్జాభావాన్ని “దర్శించి మెనరగక వూరు 

కున్నాడు. “నువ్వయినా కాస్థ జాగత్తగా వుండు బాబూ. 

దానికి మరీ మంచీ చడూ తకెంయదు" అంది తామ లత్మమ్మ, 

“అలాగే, అలాగే అన్నాడు ఉసేవ నత్తుతూ. 

“అంటే వం చేస్తావు బావా?" ది విజయ వెక్కి 

రింపుగా. 

. “విజయా! ఒకనాడు విళశ్వనాధంగానే పిలిచారు. 

ఆయన కంఠన్వరంలోని క కుదనం గమనించి విజయ ఆ బొ 

చకితురాలయింది. క ఒక (పక్కకు ఒదిగి కూర్చుంది. 

“నీవు అప్పుడప్పుడూ జయటికి వెడుతున్నా వామ్మా?” 



పేజయ బిదరిపోయింది. కయంగా రామలత్మమ్మ వంక 

చూనింది. 

అవునునాన్నా ఎప్పుడయినా ఉబునుపోకకు వెడుతు 

న్నాను. ఒతగా హేమకుంతల కూడా వస్తున్నది. విజయ వగ 

ర్చుతూ చెప్పింద. 
ie విజయా ! కానీ నీ వెక్కడికి వెళ్ళినా మన 

అంతస్తును నిర్ణ ్యం చేయకూడదు. రిజాఎక్కి వెళ్ళవలసినంత 

అవసరం మ ? ఒక శారు నీకోసం (పత్యెకించుతాను. స 

విజయ చలనంచుకొగని కూర్చుంన్. ఓ ఏ క న్న్న చేశించి 

తండి న ల పొచ్చరించుతున్నాడో అవగతం కాలేదు, 

శ్రి 

“నాన్నా... అంద పెదవులు వణకుతూ నే. 

| “అవునమ్మా ! ఆ కారుకు ఎలాగో డ్రైవరు అవసరం 

గనుక ఇంటిపనికి, అందుకుకూడ . పనికి వచ్చేందుకుగాను వికి 

లును నెట్టాను. విశ్వనాధంగారు మందస్మితం చే ఇరు, 

య పయత a పూర్వకంగా క్భతక మందహాసం 

హై నీర po భోజనం ముగించుకొని వెళ్ళిపో 

యారు. 

విజయ అర్ధరహితంగా వెళ్ళిపోతున్
న విశ్వనాధంగారి వంక, 

అక్కడే కూర్చునివున్న రామలఖ్మిమ్మ గారి వంక శూన్యంగా 

చూసింది. “ఏమే విజయా ? నీ సంగీతం సంగతి నాన్న గారిటీ 

చెస్పమంకే చెప్పలదేం ? * అంది అమాయకంగా, 

విజయ అంత మన ఃశ్లేశంలో కూడా ఫక్కున నవ్వింది. 
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“సం * అంది రామలక్కమ్మ, 

“హార్మనీ వాయిచడం వచ్చినంత మా|కానే చెండి 

అయిపోదు మామ్మా. (పస్తుతం కావలసింది కట్నం. ఆ తరు 

వాత అందం. అందుకు విషయ శేం కొదువ లేదుగా ?* అంటూ 

(పవేశించింది మదిర. 

నిజయ, రామలట్నమ్మ లిరునురూ అశ్చర్యంగా వెను 

దిరిగి చూచేరు. మస్ర భందస్మితం చేన్తూ వారిని సమీ 
పించింది, 

బ్రావ్మాణ్యం కరుడు . గట్టిన ఇంటిలో హూమకుంతల 
గ & 

తప్ప పుట్టంది. అమె "న్నీ హూథానమూ, స్వ్యాగయ. నసిశాలతా 

వర్ణమతాలను అతికమించినవి, ఆమె సాహసమూ సౌశీల్యతా 

ఎనలేనివి. వీటన్నింటికీ తోడు ఆమె సౌందర్యం మాంత్రిక 
శకి కలిగినటువంటిది. సౌోందర్భమూ, సౌశీల్యమూ కూడిన 

స్రీ జాతకమే కాదు అదృష్టమే అద్భష్ట్ర మెంది. 

కానీ ఆమె అంకే నిశాలాతమ్మ గారికి చెడ్డ చిరాకు. 

తగనికోపం. తరతరాలుగా వస్తున్న ఆచారనియమాలను ఒక్క 

(తుటిలో పుటుక్కున తెంచి వేయాలనే అభిప్రాయాలను వెలు 
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వరించే హేమకుంతల నాగరికభావం పసిటో ఆమెకు అర్థం 

కాదు. 

“శీవృ లక్ష ఆచార నియమాలు పాటించు. కానీ నా 

స్నేహితురాండు వస్తే వారి చేతుల్లో. పండుఫలాలు అంత 

ఎత్తునుండి ప వ్ త్రాగి చిన్న బుచ్చకు. అది నీ సవి త్రతకు 
A ఖ్ 

సదాచారానసీకి సీదర్శనం కావచ్చుగాని వారి మనకే శానికి 

ఎంతగా కారణ 'మవుతుందో గహించేవా * నీ ఆచారనియ 

నూలు తూచా తప్పకుండ పొటించదలచుకుంకు వారి 

నిక్కడికి పిలుపకు” అంటుండ్ హమకుంతల. 

“ఊ నా ఆచార నీయమాలను పొటీంచక నూ తప్సదు- 

నీవు స్నేహితురాండను తీసుకొనీ రాకనూమానవు. ..” అని 

(తుంచి వెస్తుంట వి శాలాతమ్మ. 

అందువల్ల నే ఆ ఇంటిలో ఎప్పుడూ రెండు పకన స్సర 

విరుదమెన సాంఘిక శకులు వని చెన్తున్నటు ఘరణ పడుతు 
aya ౧౧ యి 

తున్నట్లు వుంటు౦ద, \ 

హేమకుంతల కాఫీ పుచ్చుకోందే వపనీ చెయ్యదు. 

విశాలాకమ్మ దేవతా పూజ కాంచే పచ్చి మంచినీళ్ళు కూడా 

ముట్టదు, ' 

పీజయలాంటి వ్యక్తి ఆ ఇంటికి వసే ఇద్దరికి మధ్య 

చక్కగా అతికిపోతుంది. 

“ఈ దురాచారం "నను భరించ లనమ్మా విజయా 1” 

అంటుంది విశాలాక్షమ్మ. 
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“మనిషి కొక మత ముంది. ఆ మతంలో కొన్ని కులా 

లని ఏర్పడ్డాయి. వాటిని గర్భించితే పోతాయా * నిరసించి తే 

నాగరకచిహ్నామూ” అంటుంది ఆమె, 

“ఇవి పచ్చి దురాచారాలు, మానవతను భూస్థాపితం 

చేస్తున్నాయి” అంటుంది పానుకుంతల. విజయ వారిద్దరికీ 

చిబునవ్వుతో సమాథానం చెబుతుంది. 

విశాలాక్షమ్మ గారికి విజయ అంసే ఎంతో ఆప్యాయళ, 

అనురాగం, అభిమానం అయినా విజయ కూరి వడానికి పరర 

డాకు ఒకపక్క?” పాత చిరిచాసే వేస్తుంది. ఆమెకు ఏ ఫల 

వోరం అందించవలసి వచ్చినా చేతితో అంత ఎత్తునుంచి పడవే 

స్తుంది. 

అందుకే హౌమకుంతల అవమాన పడుతుంది. గును 

say 

“నాకులేనీ. అవమానం నీశెందుకు | మామ్మగారి 

అభిమానం నాకు తలియదా హౌమా *ొ అంటుంది విజయ, 

(ల్ల 

విశాలాతమ్మగారు మువాం ఇంచచేనుకుని “అలాచెప్పు 

తల్లీ అలా చెప్పు" అంటుంది. 
oe) 

ఉపేత అలాంటివారి ఇంటిలో ఉంటున్నాడంశే విజయ 

ఆశ్చర్యపడింది. ముక్కు ముఖం తెలియని వ్యక్తి తమ ఇంటిలో 

వుండటానికి విశాలాక్షమ్మగారు ఒన్పుకుంచంశు విజయ చకి 

తురాలయింది. అంతలోనే బాధపడింది; ఉపేక్ష తనను ఉపే 

శం౦ంచి మకాం మార్చినందుకు. 
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విజయ భారతి, మదిర ఉపేతను సరామర్శించటానికి 

కని హేనుకుంగల గారింటికి వెళ్ళేరు, హేమకుంతల వారిని 

దూరంలో ఉండగానే వోల్చుకునీ సాదరంగా నే ఆహ్వానించింది. 

“మీరిద్దరూ నా శెంతో సస్నిహెత నం కు 

మీరిద్దరూ స్ట కోవడం: ఇంగనల్క రటస్టపడ 

కర హేమను, వమదిరను పషోన్సరం పరిచయం 

వారందరూ అలా నిల్చుని మాట్లాడుకుంటూ వుండ 

గానే పి శాలాతమ్ముగారు బాత చిరివాప పుచ్చుకుని నవ్వుతూ 

తయాగయింది, 

“హేమా ! మీ ఇంటిలో ఉపేత అన్న చేరుగలవ్య క్రి 

ఎవరయినా అ దేకుంటు న్నా రా క అని ఎతాట యు సూర్చివేసింది 

విజయ. 

“ఉసేజా ఓబయా! బయ నెవరో మీ మేనచావగా 

రట. మీ అన్ను చిన్న! రసల శరత్ బుష్టమం తు దనుకు ఇ్నూవు *” 

అంది పీ శాలాతవను సాగారు చిరిచాపి పరచథం మరచిపోయి. 

“ఉపేతగారు మీ బావగారా?” అని ఆశ్చర్యపోయింది 

హేమకుంతల. భ్ 

విజయ వలవంచుకుంన, “అవును హేమా! వారు న్నా రా 

అంది బాధగా. 

“ఇప్పుడు కా లేజీ మమ్ గదా” అంది పేమ. 

ఏీజయ నిట్టూర్చింది. 
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మదిర నినుగుదలగా నిల్చుంది. అదో అర్థంలేని బాధా 

పూరితమయిన తణం. 

“నరకే వెడతాం ! వస్తాను మామ్మా !" [” అంది విజయ 

పొడిగా, 

విశాలాక్షమ్మ చీంకి చాప చేతితో పుచ్చుకునే విస్తు 

హో రఘురది; 

4 

శేక్ష. దీక్షగా చదువు కొనసాగించుతున్నాడు. 

విజయ నిళ్ళబ్దంగా, నెమ్మదిగా వచ్చి అతనిముందు నిలచింది, 

ఆకస్మికంగా |పత్యక్షమయిన విజయను చూచి ఉపేక. కలవర 

పడ్డాడు. 

విజయ భారంగా ' నిశ్వసించింది. ఉపేతు కలవరపడినం 

దుకు ఆమె వీపున ఛెళ్ళున చరచినట్లయింది. పెదవి కొరుకు ౦ది. 

“క్లమించు బావా! నారాక నీ కిష్టం లేదను 

కుంటాను.” 

“లేదు. లేదు. నే నలా ఎన్నడూ అనలేదు.” అన్నాడు 

లో ఉ పేతు. 

“అయితే నేనిక్కడికి వస్తానని భావించ లేదు కాబోలు!” 
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ఉపేత కొంచెంసేపు మౌనం వహించాడు, “ఇందులో 

నేను భావించడానికి భావించకపోవడానికి ఏముంది నీవు, , =” 

“... ఎప్పుడయినా ఇక్కడికి రావచ్చు.” 

“నిజంగా నేను రావాలనీ ఉందా జావా నీకు ** 

షక తెల్లబోయాడు. “అచేమిటి విజయా ! అలా 

పశ్నించేవు? నాకు నీమీద అభిమానం లేకుండా వుంటుందా?” 

“ఉంది, "అలా అభిమానమే ఉంశే, నీవు ఇల్లు విడచి 

ఇలా అద్దెకుండవలనిన అవసరం పవింటి చావా? 

ఉ పేతు ని ర్వాక్కు డయ్యాడు. ఏజియ- తాప పరక పరచి 

ఉన్న గురుపుమీద కూర్చుంది. 

ళస్పి పకా[గతకు భంగం కలిగించే ననుకుంటాను.” 

“ఇందులో ఏకా|గ కేముంది. పదిమంది వున్నచోట 

చదవడం, నామననుకు పట్టదు. ఇక్కడ ఎంతో నిశ్శబ్దంగా 

వుంటుందని అత్తయ్య చెప్పింది. విశ్వునాధంగారు కూడా 

సరనన్నారు.” 

ఈసారి విజయ (తుళ్ళిపడింది. “అలాగా!” అంది. 

“అలాగయితే నళేలే బావా! ఎక్కడయినా నీ చదువు 

సాగడం కదా [(పధానం.” 

“ఈయన మీ బావగారా అక్కా! నాకు తెలియనే 

తెలియదే ?!'. అంటూ ఎదురుగా వచ్చింది హేమకుంతల 

సపళకు నమస్కరిస్తూ. “బావా లేదు గీవా లేదు ఉపేక !” 
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అన్నాడు ఉపేక రెండోవై వుకు తలతిప్పుకుని. 

విజయ ముఖం ఎరగా కందిపోయింది. పయత్న 

పూర్వకంగా నవ్వు కెచ్చుకొనబోయింది. 

“కాదంశు కాకుండా పోతారు కాబోలు !” అని 

ఫక్కున నవ్వింది హేమ. 

“విశాలాక్షి బామ్మ లేదా పూమా ?” అనీ నంభామణ 

మరల్చ బోయింది నిజయ. 

“లేదు. 'మీ ఇంటికే వెళ్ళింది. నాకు శాస్త్ర త్రీరిక్ర 

దొరికింది.” “ఉపేతగారూ ఇంతకూ మీరు చదువుతున్న 

రేమిటి?” మళ్ళి మోమూలు. ధోరణిలో. పడింది 
హేమకుంతల. 

న్ 

“అయితే శేపటినుండి నాకు ట్యూపను _ శెప్పాలి . 

నా 

“ఆం. అందుకేగా అమ్మ మీరిక్కడ వుండేందుకు 

అనుమతించింది. లేకుంశే....”. పామ నాలుక కరచుకుని 

ఆగిపోయింది, 

విజయ నిట్టూర్చింది “అదృ్భష్టవంతురాలిప హేమా” 
అంటు 9, 

పాం మూ విశాలాతమ్మ గారు మెట్టమీదనుండె 

బిగ్గరగా పిలిచింది. 

“అబ్బ, మళ్ళీ ఇంతలోనే వచ్చింది విజయా!” అంటూ 
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'హేమకుంతల తురుమంది. 

ఉచేత అ ర్య నిశ్శబ్దం తొండవించింది, 

“ భావా!” 

“ఏం విజయా 1” 

“నీ విక్కడికి వచ్చింది వాస్తవంగా వళ్యాగత కోస 
మేనా 

“అవును” అన్నాడు ఉపేత తొ టుజాటుగా. 

“అందుకే ట్యూషను బాధ్యత కూడా స్వీకరించేవు 

కాబోలు | 

“విజయా ! నీవు నమ్ము నమ్మకపో(. ఈ విషయం 

నా కిప్పుడే తెలిసింది. ఆత్మవంచన చేసికొనేంత బలహీనుడ్ని 
కారు నాకు 

విజయ వివర్ణ ౦ పొందింది. 

“కమీంచు చావా. నీ చి శుద్ది మీధ, చామకుంతల 

'స్నేహభావం మీద నమ్మకం లేనంత సీచమైన దాన్ని కాదు. 

కానీ నావల్లనే నీకు మనస్తాపం కలిగి ee 

“విజయా | నీవీ విషయాన్ని ఇంతగా తగచి అనవస 
రంగా వ్యధ చెందుతున్నావు.” 

విజయ విషాదంగా నవ్వింది. “కావచ్చు చావా! 

కొందరు అత్యంత స్వల్పవిషయాలకుకూడా నొచ్చుకుంటారు. 

బాధపడతారు. దయాపూరితులు ఎవరై నా వుంకే వారిని 

దయతలచి వారి భయసం'దేవోలను నివృత్తి చేస్తారు. వస్తాను.” 

విజయ చీర చెంగును భుజాలమీదికి లాగుకుని చేలవంక చూస్తూ 
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చరచరా నడచి వెళ్ళింది. 

ఉపేక్ష న్థంభించి పోయాడు. 

విజయ ఇంటికి చెరుకొ నేప్పటికి శామలత్మమ్మ గారు 

భగవద్గిత చదువుకుంటున్నరి. 

“అమ్మా! ఉపేకబావకు అరైగది ఏర్పాటు చేసింది 

నినా లలని [పశ్నించింది తీజ్ల తీక్షంగా. 

“ననా? ఆధ మేడమీది గదిలోకి నాన్నగారి 'స్నేహి 

తుడి కొడుకు ఎవరో విరంజన రావని వసాడని చె 'ప్పేరు. 

ఆపెన, వాడుకూడా మనుషుల రద్దీ లేని చోటు బాగుంటుం 

దని అనుకున్నాడు” అంది రామలక్మమ్మగారు. విజయ 

నిర్భాంతపోయింది, సమన్య స్పష్టంగా విడిపోయింది. ఒక పక్క 

అగ్రవాం మరొక (పక్క నిస్పృహ కూడా పొంగివచ్చేయి. 

“అయితె ఉపేక్ష తనంతట తనే వెళ్ళిపోయ డంటా 

స రామలత్మమ్మగారు తడబడింది. “అలాగే చె 'ప్పడుగా! 

ఏమయిందే విజయా? ఏమయింది $* అని (సళ్నించింది. 

“సమీ: లేదు వట్టినె అడిగాను” 

we వా. ఉపేత అక్కడుంళే ఏమయింది, 

కావలి స్టే మరలా రావచ్చుగా * అంది రామలత్ముమ్మగాగు. 

అంతలో నే విజయ దగ్గరకువచ్చి. 

విజయ విషాదంగా నవ్వింది. మనుషులు “మనం ర్మ 

న్నపుడూ వచ్చి పొమ్మన్నప్పుడల్లా సోరమ్మా” అంది విజయ 

సోఫాలో నీరసంగా పడుకుని, 
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“అంటే 1!” 

క కర్గంకాదు రాని ఊరుకో అమ్మా 1” అంది విజయ 

ముఖం తిప్పుకుంటూ, ఇంటీముందర కారు వచ్చి ఆగిన చప్పుడు 

వినిపించింది. 

పచ్చని న్యూమోడలు అంజానెడరు కారులోనుంచి 
విశ్వనాధంగారు విరంజన్ దిగేరు. విజయ ఆంతర్యం చలించింది, 

ముఖం పీక్కుపోయింది. తలనొప్పి వచ్చినట్లయింది. 

నిరంజన్ కారు దిగడంతోనే విశ్వనాధంగారు ఎంతో 
ఆప్యాయత | వదర్శించేరు. మేడవై పు చేయిచూపి పదో తెలియ 

'జెప్పేరు, విశ్వసాధంగారి ఆల్సేషియన్ కుక్క తోశాడించు 

కుంటూ నచ్చింది. పీరంజన్ రావును చూచి భౌ, ఛౌ మని మొరి 

seas ఫిళ్వనాధంగారూ,  విరంజన రావూ ఇంటీలో అడుగు 

సెనైరు, 

నిజయ నిట్టూర్పు విడిచి కాళ్ళీడ్చుకుంటూ వచ్చి జెడ్ 
మీద పడుకుని నిండుగా ముసుగు పెట్టింది. 

తరువాత రెండు గంటలకు వంటమనిషి నాయరు వచ్చి 

నాన్నగారు భోజనానికి రమ్మంటున్నారమ్మా !” అంటూ 
పీలిణాడు, { ' 

విజయ ఉలిక్కి పడింది, “ఇంకా ఎవరున్నా రక్కడ?” 

“ఎవరూ లేరు. ముగ్గురికి భోజనం వడ్డించమన్నారు. 

మిమ్మల్ని రమ్మన్నారు.” న*యరు వెళ్ళిపోయాడు. 

విజయ లేచి చల్లని నీటితో ముఖం కడుక్కుంది. 

4 
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మామూలుగా వుండటానికి bee; అయినా ఆమె 

ముఖం బురదనీటిలో మునిగి తేలిన పద్యాన్నే ఫోలివుంది. 

విశ్వనాధంగారు విజయను చూస్తూనే ఆశ్చర్య 

పోయారు. “పమిటమ్మా అలా వున్నావు! ఒంట్లో బావు 

లేదా *ొ అన్నారు, | 

ఆయన ముఖంలో ఆశాభంగం (సన్ఫుటమ యింది, 

విరంజన ఆయనకు వెనుకనే నెమ్మదిగా నడచివచ్చేడు. 

. “ఈయ నెవరో నీకు తెలుసా? విశ్వాసరావుగారని 

నా - బాల్టస్నేహితుడు ఆప్తుడు. ఆయనకొడుకు. వేరు 

అని పరిచయం చేసేరు 
9 

విరంజన్ 

విరంజన్ ఎంతో అనంచాన్నీ విజ యో తష హోన్నీ (ప్రక 

టించుతూ విజయకు న నమస్మ్కరించ బోయేడు ఆమెను అప్పుడే 

చూస్తున్నట్లుగా, 

“ఈయన నాకు ఇదివరలోనే తెలును నాన్నా” అంది 

విజయ విరంజన్ ను ఓరకంట చూస్తూ 

నిరంజన్ అదిరిపడ్డాడు. అతని ముఖం "జేవురించింది. 

విశ్వ నాధంగారు లో మటించుకున్నారు “ఇదివర కే 

తెలుసా ?” అంటూ. | 

“మన థియేటరు (ప్రారంభం చేసిన రోజున మీశే 

విరంజన్ గారిని పరిచయం చేసేరు.” 

“అచేం విరంజన్ * విజయ నీకు పరిచయం లేదని 

'ప్పేవు da 
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విరంబన్ తట్టుకున్నాడు “అవును ఇప్పుడే ను స్పురణకు 

వస్తున్నది. ఆనాడు మీరు పరిచయం చేసేరు. కానీ మీ 
డాటర్ అన్న విషయం చెప్పడం మరిచే రనుకుంటాను” 
నిరంజన్ తడబడుతూ మాట సర్దుకున్నాడు. అవమానంతో 

[పజ్వరిల్లిన (క్రోధం వ్యక్తమయింది. 
విజయ తలవంచుకుంది. 

“విజయా ! విగంజన్ మన కత్య్టంత ఆ పృడు, వాళ్ళ 

నాన్నగారికి నాకు చిరకాలం నుండి సన్నిహిత సంబంధా 

లున్నాయి. నిరంజన్ కేదో పదిరోజులు పనులున్నా 
యన్నాడు., సరే ఎలాగూ అయినవాడు గదా అని ఇక్కడే 

వుండమన్నాను ....” 

విజయ తల ఎ_త్రి పరిశీలనగా తండి ముఖంలోనికి 
చూసింది. విశ్వనాధంగారు తన ధోరణిలో తాను చెప్పుకొని 
పోతూనే వున్నారు. 

“వాళ్ళ నాన్నను పిలువనంపి నా ఎక్కుడా అజా పజా 
వుండడు. సరె విరంజనన్నా పదిరోజులుంటాడు గదా అని 
మన యింటిలోనే వుండమన్నాను.....విరంజన్ సవిక్కడ క్రొ క్రొత్త 
వ్యక్తి క్రిగా భావించుకోనవనరం లేదు.... విజయ నీకెలాగూ", వరి 
చయమేగా......” 

విశ్వనాధంగారు విజయవై పు పరికించ బోయారు, 
విజయ _ తలతీసినట్టయి చటుక్కున తలవంచుకుంది, 

భోజనం ముగించి “క్షమించండి” అంటూ సింక్లో చేతులు 
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కడుక్కుంది. 

“నాన్నా ! నుదురు పోటుగా వుంది. కాస్త త్వరగా 

ని దపో తాను.” విజయ గబగబ అక్కడనుండి వెళ్ళిపోయింది 

నిరంజన్ వె పు చూపయినా |వసరించకుండా. విరంజన్ ముఖం 

చిన్నబోయింది. విశ్వనాధంగారు “అలాగే! అలాగె !” 

అంటూ ఊ కొట్టి “ఆ విరంజన్ మీ నాన్నగారు ఇన్ఫూశెన్సు 

ఎంత కట్టారన్నావు +” అని మామూలు ధోరణిలో పడ్డారు. 

విజయ విడచిపోయిన గరళాన్ని వెగటుగా (మింగు 

కుంటున్న విరంజన్ విశ్వనాధంగారి | పళ్నకు వెంటనే జవాబు 

చెప్పలేక పోయాడు. “నాకు పూర్థిగా తెలియదండీ 

నాలుగు లతలుంటుంది అనుకుంటాను.” 

విశ్వనాధంగారు కప్పు ఎగిరిపోయేంత బిగ్గరగా 

న సరు: 

"ఇలా డబ్బు వృధా ఎందుకు చేస్తావు విశ్వాస్” అని 

ఎన్నోమార్గు చెప్పేను. ఎందుకూ ఉపకరించని ఇన్సూరెన్సు 

ఎందుకు చెప్పు ? ఎప్పుడో ఎవ్వరో అనుభవించగలరని ఇప్పుడు 

డబ్బు తగ లెయ్యడం తప్ప. ఇంతటి వయస్సులో ఆ పాత నైకిలు 
తొక్కుతూ తిరగవలనిన గతి ఏమిటి? లాభం లేదు విరంజన్ 

లాభం లేదు. డబ్బు విలువ అందరికీ తెలియదు. ఉపయోగించ 

డం అంతకన్న తెలియదు, 

కారు కొనడానికి ఆయనకు [పాణం ఒస్పదనుకో | 

ఇక్కడ మనకు రెండు శార్జున్నాయి గదా ఒకటి తీసుకొని 
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పోయి ఉపయోగ పర్చుకోగూడదూ ?” 

నిరంజన్ ముఖం ఇంతయింది. విశ్వనాధంగారికి డబ్బు 

వెనకాముందూ ఎటునుంచో వచ్చి ఎటునుంచో ధారాపాతంగా 

ఖర్చయిపోతుందని తెలునుగాని డబ్బును గురించి ఆయన మరీ 

ఇంత నిర్ణత్యంగా మాట్లాడ తారని తెలియదు. 

“నాన్నగారికి డబ్బు వృధాగా ఖర్చు పెట్టడం అంశ 

నచ్చదు” అన్నాడు సిగ్గుపడుతూ, 

విశ్వనాధంగారు ఇంకొకసారి బిగ్గరగా నవ్వేరు. “ఇది 

డబ్బు నిరంజన్ ! డబ్బు! ! ఖర్చు ఇెట్టడమే దానికి సరెన 

విలువ. ఈ చేతితో సంపాదించి ఆ చేతితో ఖర్చు పెడతాం. 

దానిని ఐరన్ సష్లో దాయడం చే శొనికి | దోపాం” 

విరంజన్ ని శృష్టితుడై చూన్నున్నాడు. 

విశ్యనాధంగారు గొంతు పొరబోయి మంచినీళ్ళు 

| తాగుతుంకే విరంజన్ * అచేతనంగా అలాగ. చూస్తుండి 

పోయాడు. 

మా! ఉపేక్షగారున్నా రా?” అంటూ విజయ 

విశాలాథమ్మగారి ఇంటిలో అడుగు పెట్టింది. 



27 

'హేమకుంతలకు విచితమనిసిం చింది. చేత్రి (వేళ్ళు సడి 

లెక్కించింది. కిలకిలా నవ్వింది. బుగ్గలు సొట్టలు పడేట్లు 

చేస్తీరది, చెక్కిలి సద (వేలు నొక్కుకుంది. ఓరగా కండ్లు 

త్రీవ్చింది. వైట చెరగు కందికి జార్చింది. 

“ఉపేక్ష గారున్నారా? అంపే అలా మోనో 

యాణఢన్ (పౌరంథించేక్ ? ఏవైనా కలలు కంటున్నావా 

ఏం?” 

“ఏం లేదు విజీ! ఈ వారంలో నీవు మా గ్భహం 

ఎన్ని పర్యాయాలు పావక అకా అని ఎంచుతున్నాను. 

ఇంతకూ ఈళద్ద ఎవరి మీద * హామ్ల గూడభావంగా నవ్వింది 

మళ్ళి. 

విజయ గతుక్కుమంది ఆమెలే చలనం నిలిచిపోయి 
శిలాపి గహ మయింది. నే శాలలో గ్మిరున కన్నీరు తిరి 

గింది. ముఖం చిన్నబోయింది. కంది పోయిన ముఖంతో 

వెనుకంజ వేసింది. 

వాకు తెల్ల పోయింది. విజయ అంతగా ఎందుకు బాధ 

పడిరదో అనుకు అర్థం కా లేదు. మెరుపులా వెళ్ళి విజయ 

దారికి అడ్డం నిలిచింది. క్షమించు, విజ! ఇంత స్వల్ప విషయా 

నికే నీకు మనస్తాపం కలగవలసిన అగత్యం వుందని నేను 

ఎన్నడూ భావించ.లేదు:. నేను శేవలం హోన్యం కోసరమని 

అన్నాను గాని నీ మనను కించపరచడానికి మాతం కాదు. 

ఈ చిన్న విషయానికే శాధపడశావా? నన్ను తమించ 



28 

లేవా? 

విజయ కండ్లవెంట బొటబొట కన్నీటి బిందువులు 

పడ్డాయి. అధరాలు వణికాయి, 

“నిన్ను అనవలసిన పనేమ్నంది హేమా! ఇదే (పళ్న 

ఎవరయినా వేయవచ్చు” అని కన్నీరు తుడుచుకుంది నిర్గ 

మీంచడాని కుద్యమించుతూ. 

“'విలలఫీతా చునను కష్ట పెట్టుకొని వెళ్లి పోతే నామీద 

ఒర. నీ చెల్లికి అంత శిత విధించకు” అంది హేమకుంతల 

బాధగా, 

ఇంతలో ఎవ్వరో మేడమెట్లు దిగుతున్న నవ్వడి విని 

పించింది: వజయ. నాము ఇద్దరూ. పెకి మూదరుః ఉేే పేతు 

నెమ్మదిగా కిందికీ బగ వస్తున్నాడు: విజయను చూడగానే 

అతని అధరాలమీద చిటునవ్యు మొలశె ల్రింది. 

“ఉపేక బావా! విజీ నీ కోనరం వచ్చింది, నిన్ను 

కలుసుకొనకుండానే తిరిగి వెడుతున్న ది”. 

“పీవి చేనో తన మనసుకు కష్టం కలిగించేము 

కాబోలు!” “మనసుకు కష్టం కలిగినా యధావిధిగా చిటు 

నవ్వులు ఒలకపోయడం నాకు రాదు మరి విజయ తల 

వంచుకునే అంది. 

“ఏవి(టది విజయా నీవు ఇెప్పదలచుకుంది స్పష్టంగా 

శ 

స్పష్టంగా చెప్పవలసింది నేను కాదు” 
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ముర 

విజయ కండ్లెత్సి ఉపేతవంక త్రీక్షంగా చూచింది 

హేమవై ప పు చూచి త 

హేమ శెల్లబోయింది. తన ఎదుట కూడా విజయ 

కింకా రహస్యాలుచ్నా యని ఆమె ఎన్నడూ భావించలేదు. 

వంటనే అక్క_డనుండి వెళ్ళబోయింది. 

“ఆగు హేమా! నీ దగ్గర కూడా నాకింకా రహా 

స్యాలు ఏర్పడ లేదు. ఇందులో చావరికం వముంది?ి విజయ 

హమకుంతల చేయి పట్టుకొని నిలిపింది. 

“జావా నీకు మనస్తాపం కఠిగించిన విషయం ఏమిటో 

చెప్పవా! ! 

అనుకోనని ఈ |పశ్న విని ఉేత నిర్విణ్ణుడయాడు. 

ఒక్క కణం గొంతుకు ఏదో అడ్డుపడినట్లయింది. 

“నీ వంటున్న చేమిటో నాకు బోధపడటం లేదు” 

“అబద్దం, అర్ధమయి జవాబు ఇవ్వడం తప్పించుకొన 

జాస్తున్నా వు. పదిరోజులనుండి నీవు ఎప్పుడు భోజనానికి 

వస్తున్నావో ఎప్పుడు వెడుతున్నావో అమ్మకు కూడ తెలి 

యదు, ఇలా మమ్మల్న౦దరినీ నిరసించి వెలి వేయవలసిన 

అపరాధం మేమేం చేసేమూో 

“పొరబడుతున్నావు విజయా! యధాలాపంగా అలా 

జరిగినంత మా తాన ARS అపార్థం చెసుకుని ఇన్ని అర్ధాలు 

కీనుకొన నవసరంలేదు.” 
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“అం తేనా?” 

“లంకే” 

“సశే అయిత” విజయ కన్నీ శాపుకుంటూ చగచరా 

కడలి” 

ఉపేక మౌనంగా నిలిచిపోయాడు. 

“భావా గాయపడిన సహృదయాన్ని ఓదార్చడానికి 

బదులుగా మరింత విచారాన్ని కలిగించుతున్నావు” అంది 

ను 

ఉపేత విషణ్ణంగా నవ్వేడు. “కాదు హేమా, మనః 

శ్రేశాన్ని మొక్కలోనే [తుంచి వేస్తున్నాను. అది ఎదిగి 

కొనలు సాగిశె వ్యక్షిత్వాన్నే వారిస్తుంది” అన్నాడు ఉ'వేళ 
అక నుండి కదలిపోతూ, 

విజయ ఇంటికి చేరుకొ నేస్సటికి విరంజన్ (ప్రయాణ 

మవుతున్నాడు. విశ్వనాధంగారు ర దగ్గరుండి నగ 

నంపుతున్నారు. 

“విజయా! విజయా! మన నిరంజన్ వెడుతున్నాడు” 

అంటూ పిలిచేరు విశ్వనాధంగారు. విజయ అప్పటికే వారిద్ద 

రికీ దూరంగా వెళ్ళిపోయింది. విర౦జన్ ముఖం కందగడ్డ 

అయింది, 
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వర౮నవుడిలో ఒక్షగొక్కప్పుడు విచిత్రమైన మార్పులు 
సంభవించుతాయి. ఎందుకూ పనికిరాని చవట పాత వెండి 

రూపాయలా చలామణి అవుతాడు. ఎంతో వివేకంతో 

|పనర్డించే వ్యక్తి అర్జమణంలో పప్పులో కాలు పేయడం కద్దు. 

అలానే ఇకోసార ఇకో మనీషిళో అర్థంతరంగా అ'వ్యాజాను 

రాగం ఛారాపాతంగా (వవహించుతుంది. మనం భూత అద్దం 

వేసుకుని వెదికినా అందుకు సరయిన కారణం కనిపించదు. ' 
“ఏదై నా వ్యావ *రం చెట్టు విశ్వాస్ ” అని 

విశ్వనాధంగారు అం. “ఎందుకు అెస్తూ వడ్డి "దండగ? 
అన్నారు విరంజన్ తండి విశ్వాసరావుగారు. 

“ఏవ్యాపారం నిర్వహించాలన్నా లక్షల రూపాయలు 

"పెట్టుబడి వుండాలి. పదిమంది పనివాళ్ళు లేకుండ వ్యాపారం 

నిర్వహించడం అనాధ్యం. ఎవరి తత్వం ఎలాంటిదో! గుడిలోని 

లింగాన్ని గుడిని కూడా _మంగగల (ప్రబుద్ధ లుండడం కద్దు. 

ఆవైన ఒకటికి ెండింతలు' సోగదీసి హెచ్చవేసి లెక్కించి 
అమ్మకం పన్నులు, ఆదాయపు పన్నులు వనూలు చేయ 

గానికి (పభుత్వం కండ్లలో వేయి వత్తులు వేసుకుని 
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గమనిస్తున్నది. 

ఈ చాదరీ బందీ అంతా ఎందుకు! కాగితం మీద 

సంతకం గీకించుకుని డబ్బు పొరవేస్తున్నాం. అవతలి వాడు 

ఎప్పుడయినా మొరాయ్రించుతాడే అనుకో. వొడి మెడలు 

విరచి అనలు ఫాయిడాలతో డబ్బు వసూలుచేని మన 

పొదాలదగ్గర పోయడానికి కోర్టులు నిశేసంలా వుండనే 

వున్నాయి, 

నీవు ఎన్ని వ్యాపారాలు చేస్తే మాతం అంతకన్న 

ఎక్కువ అదాయం తీయగలవా? అంటారు విశ్వాసరావుగారు 

అనర్గళంగా ఉపన్యసించినట్లుగా. 

“సరి, సరి. నీ- థీసిస్ అనుసరించికే |పపంచంలో 

అందరూ వడ్డి వ్యాపారులు కావలసిందేనే? సాఫీగా నవు 

తారు నిశ్వనాధంగారు, | 

“వ్యాపారం అని పెట్టి ఎంత డబ్బు తగలబెడు 

తున్నావు నుమా” అని విస్తుపోతారు విశ్వాస రావుగారు. 
“నువ్వు ఎంతగా వద్దనుకున్నా నిన్ను వ్యాపారంలో, 

నికి దించక తప్పదనిపించుతున్న ది. అందకని మొన్న కొన్న 

సినిమా ధియేటరు నీ చేర చెట్టాను” అన్నారు విశ్వనాధం 
ఓక నాడు. 

“నాపేరనా?” విశ్వానరావుగారు విస్మయం 'చెంచేరు 

“అవును బిజినెస్ యక్స్పాండ్ అయిన కొద్దీ పన్నులు 

కూడా తలకు మించిన భార మవుతాయి, కనుక ఓనర్ ఫిన్ 
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నలుగురి ఫేర “పెట్టక తప్పదు. మొన్న సమయానికి రెండు 

మూడు లక్షలున్నాయి. ధియేటర్ బేరాని కొచ్చింది. 'సశే' 

అనుకొని నీ పేర పెన్టేను. పోనీ నీ కవసరం లేకపోతే నా 

[కిందనే వుంటుంది. అవసరం అయినప్పుడు సంతకాలూ 

గటా చేస్తూవుండు” అన్నారు విశ్వనాధంగారు. 

వి శ్వాసరావుగారు తబ్బిబ్బులయ్యారు. విశ్వనాధంగారి 

మీద ఆయన శెక్కడ లని ఆప్యాయశా పుట్టుకొచ్చింది. 

“నాతో మాటమా త మయినా చెప్పకుండా ఇంతపని 

చేసేవా విశ్వం” అన్నారు. 

జ. తిను సరా కతన వ్యవహారం అయి జే 

కదా చెప్పవలసింది? ఇందులో నయావైసా నష్టం లేకపోగా 
కావలసినంత లాభం వస్తుంది. దివాళా తీస్తూ తప్పనిసరి పరి 

స్థితులలో సినిమా ధియేటరు అమ్ముకున్నాడు గాని ఈ 

రోజునే మరలా దాన్ని అమ్మితే లక్షన్నర లాభం వస్తుంది, 

పోనీ లాభనష్టాల గురించి నీవు జాధపడ లేదుగా” అన్నారు 
విశ్వనాధంగారు. 

విశ్వాసరావుగారు మౌనంగా వూగుకున్నారు. ఆయన 

జాగ_త్త అంత ముందుచూపు కలది, 

“జరిగిన సంవత్సరంలో లక్ష లాభం వచ్చింది విశ్వాస్ ” 

అన్నారు విశ్వనాధంగారు ఒకసారి లాభనష్టాలు 'లేల్చుతూ. 

విశ్వాసరానుగారు తన చెవులను "తాను నమ్మ లేక 

పోయాడు, 

3, 
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“లక లాభమా? మూడు లతల “పెట్టుబడికి?” 

“అవను ధియేటర్ కు ఇంకో పాతికవేలు రేర్ 

కూడా చేయించాము.” 

విశ్వాసరావుగారి తల గిరున తిరిగింది. తాను నిత్యమూ 

[శమపడి వసూలు చేస్తున్న నెలసరి వడ్డి లకా యాభయి వేల 
రూపాయల ముందర ద్గచుడువుగా కనిపించింది, 

“పస్తుతం ఈ మొత్తం నీ శే వీరనే బ్యాంకులో డిపాజిట్ 

చేయించుతాను. ఏమంటావు ?' అన్నారు విశ్వనాధంగారు. 

విశ్వానరావుగారు తన (పపంచంలో మూడులతల 

రూపొయలకు ఎన్నాళ్ళకయి శే లక్షన్నర రూపాయల వడ్డి 

"పెరుగుతుందో అంచనా వేసుకుంటున్నారు. 

i చేరనున్న క్యాష.ంతా నీ-పీర మార్చు తాను 

విశ్వం. నీవే వ్యాపారం నడుపు. ఈ వడ్డీల బెడద నా కెందుకు?” 
అన్న మాటలు వెదవిదాకా వచ్చేయి. కానీ తమాయించు 

కున్నారు. “నీకు ఎప్పుడయినా డబ్బు ' అవసరం అయితే 

వాడుకోవచ్చు. అలాగే బిజినెస్ కు కూడా డబ్బు అవనరం 

అవుతూ వుంటుంది" అన్నారు విశ్వనాధంగారు, 

విశ్వాసరావుగారి మనస్సు వికలమయిపోయింది. కుప్ప 
తెప్పలుగా వచ్చిపడుతున్న వ్యాపార లాభాల ముందర కాల 

హరణంతో కూడుకి"న్న వడ్డీ వ్యాపారం వట్టి అవి వేకమని 
అనిపించింది. 

ని శ్వాసరావుగా రొకనాడు హటాత్తుగా “నేనుకూడా 
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వ్యాపారంలో దిగదలుచుకున్నాను” అన్నారు. 

న. హుందాగా మందహోనం చేసేరు 

“సరే న్ యిష్ట అంటూ. 

ఎంతో (శద్ధగా మరో సినిమాథియేటరు 

విశ్వానరావుగారి కిప్పించారు. ఎలా అయినా వాతకోతలు 

| వాతకోతలే గనుక విశ్వాసరావుగారు అంతా పకడ్భందీగా 

తన పేర వెట్టంచుకున్నారు. 

“ర వ్యవహారం అంతా నీ చేతి మీదుగా నడవవలనిందే 

సుమా. నీవు లేకుంటే నేను ఈ సినిమా ధథ యేటరు కొనకనే 

వుందును” అన్నారు విశ్వాసరావుగారు తాను కొన్న థియే 

టర్మువంక కన్నె త్తీచూస్తూ. అందుకు అనువుగా వి శ్వాసరావు 

గారి "పేరనున్న_ రెండు సినిమా థియేటర్లలోనూ ఒక అణా 

వాటా విశ్వనాధంగారి కిచ్చి ఆయనకు మేనేజింగ్ పార్టనర్. 

షిస్ ఇచ్చేరు. అప్పటికి కాని ఆయనకు సంతృప్తి కలగలేదు. 

7 

_ “వ్రుదిర యూనివర్శిటీలో చేరిన తరువాత వారం రోజు 
లకు ఒక సారివచ్చింది. అం కే! ఆతరువాత విజయకు మొకు చెలించి 

రాగా 

నట్టుగా రెండు వుత్తరాలు (వాసింది, ఆ తరువాత ఆరు 
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మాసాల వరకు మదిర అజావజా లేదు. ఎప్పటి కప్పుడు 

“నాకు డబ్బుకావాలి” అన్న నెండుముక్కల ఉత్తరం తప్ప 

నురో కబురు మధురమ్మ అందుకో లేదు. 
“వ చదువులని (పారంభించింది. మళ్ళీ దానికి ఇంటి 

మ్ దృ_ఫ లేదు” అని దుఃఖపడింది మధురమ్మ. 

“ఉత్తరాలు కూడా | వాయకూడనంతగా చదవాలా 

నాన్నా !” అంది విజయ. 

“యూనివర్శిటీ పడుపు కాదమ్మా! ఎంత గట్టిగా చది 

ఫితే ఫస్టుళ్లాసొస్తుంది!” అన్నారు విశ్వనాధంగారు. 

ఉన్నట్లుండి మధురమ్మకు పెద్దగా జబ్బుచేసింది. డాక్షరు 

హోర్టు యన్ లార్డ్ అయిందని తేల్చిచెప్పాడు. ఆయానం, నీరసరి 

అధిక ౦గ* వస్తున్నాయి. 

మదిరకు కబురు పెట్టారు. యూనివర్సిటీ వోస్టల్లో 

లేదని విహోర య్యాతకు వెళ్ళిందని తెలియ వచ్చింది. మధు 

రమ్మ (కుంగిపోయింది. 

“వస్తుంది. ఫరవాలేదు. యన్కర్ష న్ నుండి తిరిగి రాగా నే 

అచే వస్తుంది.'' అని ఛై ధైర్యం చెప్పారు విశ్వనాధంగారు. 

రెండవసారి మరలా కబురు వంపేరు. కానీ మదిర 

ఢిల్రీనుండి తిరిగివచ్చి మధురమ్మగారి అస్వస్థత వార్త విన్న 

తరువాత కూడా కలకత్తా వెళ్ళిందని "తెలిసింది. 

విశ్వనాధం గారది విని గతుక్కుమన్నారు. మదిర అంత 

సాహాసం చేయగలదని అంత నిర్ణక్యంగా వుండగలదని ఆయన 
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ఎన్నడూ భావించలేదు. 

మదిరలో వస్తున్న మార్చేమిటో ఏఒయ'ు అవగాహాన 

కాలేదు. 

“ఓం చదువో! చివరికి నన్ను చూడటం కూడా దానికి 

జాధ అయిపోతున్నది” అని కుళ్ళిపోయింది మధురమ్మ. 

“ఇప్ప డది చదివితే వచ్చిన నష్టం ఏమిటి మధురా?” 

అని విసుక్కున్నారు విశ్వనాధంగారు పర ధ్యాన్న౦గా. 

విజయ అదిరిపడి చూచింది విశ్వనాధంగారు హట్ 

రమ్మను “మధురా!” అని నంభో ధించడం వీని, 

“అది ఏం వల్ల కాని పనివల్ల వెళ్ళిందో తప్పనిసరిగా 

వచ్చేస్తుంది” అని ఓదాగ్చేరు విశ్వనాధంగారు. 

“అది "పెద్ద చదువులు [పొరంభించింది. ఎవరి మాటనూ 

చెవిని వెయ్యడం లేదు.” మధురమ్మ | కుంగిపోయింది. 

"అగేమిటి పిన్నీ చదువుకున్న అక్కలోని సంస్కా 

రాన్ని సందేహించుతావా * అంది విజయ. 

“ఆందోళన పడదూ పాపం చదువుకున్న అమ్మాయిగదా 

అని 'పెళ్ళీడు కొచ్చిన పిల్లను అలా వదిలేస్తారా?” అనీ నాగ 

దీస్తూ వెళ్ళింది రామలవ్మమ్మగారు. 

“విజయా ! నీవయినా ఇప్పుడే ఒక ఉత్తరం (వాసి 

య... అంది దీనంగా మధురమ్మ. 

“అలాగే పిన్నీ” అంటూ కదలి వెళ్ళింది విజయ. మధు 

రమ్మ ఏక వంగా మంచంమీద పతడుకొ నివుంరి: (పక్కనే విశ్వ 
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నోధంగారు తల ఒంచుకుని కూర్చున్నారు. 

“నుండి |” మధురమ్మ ఎంతో జాలిగా పిలిచింది. 

“దానిమనసు నాకు తెలును. నాకన్న ఎంతో బల 
హీనమైం దది. దాన్ని ఒక యింటిదాన్ని చేయరూ * మధు 

రమ్మ గావురుమంది. 

“అలాగే, అలాగే దాన్ని నా స్వంతకూతురులా చూసు 

కుంటాను” అప్పుడే అక్కడికి వస్తున్న విజయవె పు తిరుగు 

తూనే అన్నారు విశ్వనాథంగారు. 

“మదిరకు వచ్చినభయం ఏమీ లేదు. ముందు నీ ఆరోగ్య) 

సంగతి చూనుకోవమ్మా” అన్నారు విశ్వనాధంగారు పట్టిపట్టి. 

“విజయా!” 

“ఏం పిన్నీ ?” 

“మదిర నీకు స్నేహితురాలు. ఎవ్వరూ చెప్పకున్నా 

దాన్ని ఇంతవరకూ నీ స్వంత అక్కలాగా నే చూసుకుంటు 

న్నాను" 

విశ్వనాథంగారు తలవంచుకుని విసవిసా అక్కడినుండి 

నడిచి వెళ్ళిపోయారు. 

విజయ తెల్టబోయింది. విశ్వనాధంగా రలా వినవిసా 

ఎందుకు నడచి వెళ్ళారో ఆమెకు అర్థం కాలేదు. 

మధుర శెండుకణాలు మౌనం వహించింది. విశ్వనాధం 

గారు వెళ్ళినవై పు అలానే చూచింది. సన్నని కన్నీ టిపొర 
(కమ్మింది. క 
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“అలా జాధపడళారెందుకు పిన్నీ ?” 

“మదిరను మర్చిపోవుగా విజయా *” మధుర కన్నీరు 

వెట్టుకుంది. 

విజయ చలించింది. “ఆందోళన చెందకండి పిన్నీ ఆ 

విషయం నాకు చెప్పాలా స్ అంది ఓదార్పుగా. 

మధురమ్మ నెమ్మదిగా కోలుకుంది. 

ఆ తరువాత మదిర తీరికగా విశాఖపట్న ౦నుంచి 

దిగింది. 

“విజయా కులాసాగా వున్నావా అంది. 

“పిన్నీ ఎలా వున్నావు *” అంది. 

“నీకు జబ్బు తగ్గిపోయిందా అమ్మా" అంది. అంతే! 

మధురమ్మ గురించి ఆందోళన పడలేదు. తను త్వరగా రాలే 

నందుకు పశ్చాత్తాఫ పడలేదు. విచారవడలేదు. ఒకటికి రెండు 
సార్దు మధురమ్మ ఆరోగ్యం సంగతి ' తెలునుకోనూ లేదు. 

ఇదివరలో ఎప్పుడు వచ్చినా మదిర విజయను, విజయ. 
జీవితాన్ని ఆశ్చర్యంగానూ, కుతూవాలంగానూ గనునించేది. 

ఇప్పు డది లేదు. 

విశ్యనాధంగారంశు ఎంతగానో భయం వుండేది. అది 

ఒక్కసారిగా దులిపి వేసుకున్న ట్లుగా మాట్లాడింది. 

“మదిరా, ఉత్తరానికి సమాధానం (వాయకపోగా 

అమ్మకు జబ్బుగా వున్నదని తెలిసికూడా మళ్ళా కలక తా 

చెడశాచా ?ో అని నుందలించేరు విశ్వనాధంగారు. 
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"ఫండ్స్ అంతా కలకత్తా వెళ్ళేరు బాబాయి. మళ్ళీ 

అలాంటి అవకాశం దొరకదుగదా అని నేను కూడా వెళ్ళను 

అని సాఫీగా సమాధానం ఇచ్చింది. 

అంతేకాదు [కొత్తగా ఎంతో స్వతం తంగానూ, 

'స్వేచ్చగానూ మాట్లాడటం నేర్చుకుంది. 
"ఈ కాగు మాన్చేసి (కొత్త కారు కొంశు జానుం 

టుంది బాబాయి అంది ఒకనాడు. 

విశ్వనాధంగారు ది|గ్భాంతి చెందేరు. 

“విజయ భారతీ ! నీస్పమళ్ళీ చదువు | పారంభించు” అని సలహా 

ఇచ్చింది. 

“అమ్మా! ముందరి సంవత్సరానికి నాచదువుకు 

మూడువేల రూపాయలు కావాలి. ఇప్పుడే ఇంకో శెండె 

కరాలు బేరం పెట్టు, అంది. 

మధురమ్మ భయపడింది. * 

ఈ ఏడు మాసాలలోనూ మదిర డజను చీరలు కొంది. 

రెండు డజను బేస్ పీసెస్ తీసింది. ఇంకెన్నో వస్తువులు డిల్లీ 

నుండి కలకత్తా నుండి తెచ్చింది. వాటిని బయటికితీసి 

విజయ భారతికి చూ పెట్టటానికి కూడా మదిరకు తీరలేదు. 

మదిరలో ఇలా అజ్ఞాతంగా సెరిగివస్తున్న అనర్గకళ_కి 

sas మధురమ్మకు అర్థం కాలేదు. 

"నీవు అనవసరంగా ఆందోళన పడుతున్నావు పిన్నీ. 

అక్కు చదువుకున్నది. నీ గౌరవానికి ఎప్పుడూ భంగంరాదు, 
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నీ ఆశలు ఎప్పుడూ నిరాశలు కావు. అవును కదక్కా” అంది 

విజయ భారతి మదిరవై పుకు తిరీగి. 
ఆ ఎంతచదిపినా అడది ఆడది కాకుండా పోతుందా?” 

అనేసింది రామలవ్మమ్మగారు. వస్తూ నే. 

విజయకు అక్కసు వచ్చిపడింది. * “అదేవింపే అమ్మా 

అది చదువుకుం*ే నీకెందుకు కోపం” అంది ఉకోషంగా. 

“అది చదువుతున్నందు శ్రమిే విజీ! ఆడది చదువు 

తున్న ందుకు కోపం. అన లిందులో కోపం ఏవిటి. అమ్మాయికి 

త్వరగా సరిబంధ్యం చూడన్నయ్యాఅని మధుర మ్మే అంట. ” 

మదిరకు ఆ|గవాం ముంచుకొచ్చింది. 

“నాకు తెలియకుండా ఈ వెండ్లీ పయశ్నా లేవింటటమ్మా 
నే నిష్పుడు వెండ్లి చేసుకోనే చేసుకోను” అంది నుదిర కోపంగా 

వెళ్ళిపోతూ. 

అంశా విని “పోనీలే చాని యిష్టానుసార మే కానీ 

రాదు” అన్నారు విశ్వనాధంగారు. 

“దాని వివాహం వెంటనే జరిగితే సర్వవిధాలా మంచి 

దని నా ఉద్దేశ్యం. ఆ (పసక్తి మీకే వదిలేస్తున్నాను. 

ఆవైనమీ యిష్టం” అంది మధురమ్మ. 
శ 

“అలాగే అలాగే” అన్నారు విశ్వనాధంగారు తన 

అకెంటు పుర్దకాలు చూసుకుంటూ, జమాఖర్చులు వంక 

ఆయనకండు గీ [గున తిరిగాయి. 
గ ఖీ 

యు 
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కుళ్వనాధంగారు కొత్త థియెటరు కొన్నారు. 

“ఇంళలోనే మగ ఇంకొక ధియేటరా ?” విశ్వానరావు 

గారు ఆశ్చర్యపో యాగ్లు, 

“ఇందులో ఆశ్చర్యం పముంది విశ్వాస్ , వ్యాపారం 

ఎదుగుతునప్పుడు ఎదగనీయడం, _స్తంభించిపోయినప్పుడు తెగ 

గొట్టి డబ్బు చేసుకోవడం తప్పదు. ఎదుగుతున్నప్పుడు లాభం 
వస్తుంది, కుస్ఫ తెప్పలుగా వస్తుంది, అలాగే స్తంభించి పోవడం 

ఆరంభమయిశే :భ్యాపారపు వెట్టుబడి సన్యా ఖర్చుల కింద 

హరించిపోతుంది, ఇదికూడా కావాలంశే నీ వేవుంచుకోవచ్చు. 

fe (వాయించమంటా చా వీశ్వాస్ ¥ అన్నారు విశ్వ 

నాధంగారు. | 

విశ్వానరావుగారు హడలిపోయారు. సినిమా వ్యాపా 

రంలో ఓనమాలు తెలియని తను మరింత రొంపిలో దిగబడి 

పోవడం ఆయనకు మనస్కరించ లేదు, 

“ఇప్పటికే కొంతభారం ఎలాగూ పడిందిగా విశ్వం. ఈ 

బెడద మరింత ఎందుకు. నీకు డబ్బు అవసరం అయితే ఆరెండు 
లక్షలు వేసుకుని ఆ థియేటరు నీవే వుంచుకుందూ ?” అన్నారు. 

"సాకు డబ్బు తక్కువయ్యా విశ్వాన్ నిన్నడిగింది 
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అని విశ్వనాధంగారు నవ్వేశారు. 

“కాదనుకో. ఎక్కడో ఒక చేట నీవు డబ్బు పుట్టించ 

వలసిందేగా. శనీ కా (శమ ఎందుకు? నీ దగ్గర డబ్బు వచ్చిన 

నాడు అలాగే తిప్పి ఇచ్చేద్దువుగాని'” అని తడబడుతూ సర్గు 

కున్నారు విశ్వాసరావుగారు. 

“సరే అయితే! నీమాట ఎందుకు కాదనాలి ? 

మార్వాడీ వ్యాపారంలాగా పెట్టుబడి మీద వడ్లిముందుగా నే 

బయటికి తీయటం నా కలవాటు. కనుక ఆ మూడు _అక్షలకూ 

ముందుగానే మూడు సంవత్సరాలకూ వదణాల వంతున వట్టి 
మినహాయించుకుని ఇవ్వు మేనేజరు రసీదిసాడు” అని చెప్పేరు. 

తను ఇసానన్నది మూడు లతలు కాదు. శెండు లక్ష లేనని. 

గాని, లేక వడ్డి పదణాలు గాదు ఒక రూపాయి అనిగాని 

చెస్పగలంత సాహానం విశ్వాసరావుగారికి లేకపోయింది. 

వైగా తల గ్నిరున తిరిగింది. ఇదెక్కడి వ్యాపారపు 

సరళో అతనికి అర్థం కాలేదు. మూడు లక్షల రూపాయలు 

.అప్పుగా తీసుకొని దానికి ముందుగానే వడ్డి చెల్లింపా ? 

విశ్వాసరావుగారికి వ్యాపారంమీద ఇంకా పూర్తిగా 

ధీమా కుదరకపోయినా మిత్రుడికి తన మీద ఉన్న సదభి 
[పొయానికి జొదా ర్యానికి' హర్షి ంచేరు. 

సరిగా మానం రోజులకు రిపేరింగులు పూర్తయి ధియే 

టరు ఓ వెనింగు ఏర్పాటు పూర్తయింది. స్రీమత్ కారులు 

ధియేటర్ చుట్టూరా గిరు గ్మిరున తిరిగాయి. సినిమా నటులు 
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దర్శకులు పిశ్వనంధంగ "రి అన్ను గ్రహం కోసరం పడ రాని పాట్లు 

పిడారు, ఆయన పేరు సినిమా వ్యాపారంలో అంత ధగద్దాయ 

మానంగా. వెలిగింది. (బహ్మాండమయిన డిన్నరు పఏర్చా 

సయింది. 

“ఈ థియేటరు కొనేందుకు మూడులతలు. రీమోడ 

బంగుకు డెబ్బయి వేలు. |సారంభోత్స వానికి ముప్ఫయి 

పేలు......” అంటూ చెప్పుకు పోసాగారు విశ్వనాధంగారు. 

విశ్వాసరావుగారి గుండె గుఖిల్లుమంది. ఇలా ముందు 

గనే వడ్డీలు చెల్టు వేని (పొరంభోత్సవాల కింతింత ఖర్చు సరచి 

ఏకి సొధింగారు వ్యాపారంమీద తీయగల లాభాలేమిటో 

అయనకు అర్ధం కలదు. ఈ వరనను పెట్టుబడి హరించి పోవ 

డక ఎంతకాలం పడుతుందో అని మనసులోనే గుణించు 

ఉనళ్నరు, 

ఆయన ఆంతర్యం దుడుకు పడింది. కానీ ఆయన అను 

కన్న (పిమాదం ఎన్నడూ సంఖ ఫంచ లేదు. విశ్ళనాధంగారి 

చేశిీమీదుగా? లతలు ఖర్చు అయిపోతూ నే వున్నాయి. ఆయన 

ముఖంమీద' చెక్కు చెదరని చిణునవ్వు వెలుగుతూనే వుంది, 
లక్షీ దేవి పటంమీది జీరోపాయింట్ బల్బులాగా ఆయన 

పరువు (సతిష్టలు నిశ్చలంగా వెలుగుతూనే వున్నాయి. 

రాజకీయ నాయకులు, వ్యాపారస్థులు, బ్యాంక్ ఏజెంట్లు, 

సీనీమానటులు, దర్శక నీర్మాతలు ఆయనఅడుగులకు నన 

. లొత్తుతూనే వున్నారు, 
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మాసానికొక విందు, సంవత్సరాని కొక న్యూ మోడలు 

కారు జరిగిపోతూనే వున్నాయి. 

విశ్వనాధంగారికి డబ్బంశే అంత నిర్ణథ్యం ! 

విశ్వానరావుగారికి డబ్బంకు అంత జ్యాగత్త. 

“విళ్వం అర్జంటుగా ఓ 'యాభయివేల రూపాయలు 

కావలసి వచ్చేయి; అర్జంటుగా పంపగలవా సమయానికి నా 

దగ్గర లేకపోయాయి” అని ఫోను చేసేరు విశ్వాసరావుగా 

రొకనాడు.,. 

విశ్వనాధంగారు నీర్ణథ్యంగా నవ్వి “అలాగే బ్యాంక్ 

చెక్ పంపుతున్నాను. యాభయి వేలు చాలా అన్నారు 

కంగుమని, 

విశ్యాసరావుగారి కొ డబ్బుతో అవసర మే రాలేదో, 

అనవనరమే అనిపించిందో మనకు తెలియదుగాని వారం తీర 

క్కుండానే అ చెక్కు యథాతథంగా తిప్పి విశ్వనాధంగారిశే 

సంపసించేరు. 

విశ్ళనాధంగా రదిచూచి సంతృప్తిగా నవ్వుకున్నారు. 

ఈ ఎనిమిది, తొమ్మిది మాసాలలోనూ విరంజన్ అవ్బుడప్పు 

డూ వచ్చిపోతూనే, వున్నాడు. అతని సరదాలకు, కాలమేపా 
లకూ విశ్వునాధంగా "లే లోటూ శానీయనూ లేదు. విజయ 

భారతి అతన్ని తప్పించి తిరగడం మాననూ లేదు. 

"ఇవ్వాళ సినిమాకు వెడదోంి” అనేవాడు విరంజన్. 
"నాకు తల నొచ్చుతోందో అనేది విజయ. 
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"ఇవ్వాళ సీకారుకు వెడదాం” అనేవాడు నిరంజన్. 

“నాకు ఒంట్లో బాగులేదు” అనేది విజయ. 

'“ఎవ్వరితను ?”, అన్నాడు ఒకనాడు భోజనాల సమ 

యంలో ఉపేతను చూస్తూ విరంజన్ , 

"మా బావ” అని నొక్కి చెప్పింది విజయ. 

విరంజన్ చూపుల్లో ఉ[కోషం, అసూయ _ స్పష్టంగా 

(గహించింది విజయ, 

"ఇతను ఎక్కడ వుంటున్నాడు ?” అన్నాడు విరంజన్ 

వెళ్ళిపోతున్న ఉపేకవంక అలాగె చూస్తూ, 

“ఇతను కాదు మా జాన పూమకుంతలగా రింట్లో 

వుంటున్నాడు. తల వొంచుకునే చెప్పింది విజయ ఫ్ర. 

విరంజన్ సందేహంగా చూశాడు. విజయ తరచుగా 

హేమకుంతల గారింటికి ఎందుకు వెడుతుందో అర్థమయిం 

దన్నట్లుగా చూచేడు విరంజన్. 

విజయ తిరస్కారంగా అక్కడినుండి వెళ్ళిపోయింది. 

నిరంజన్ ముఖం ఇంత చేసుకున్నాడు అవమానంగా. 

"ఇవ్వాళ మన థియేటరులో నడుస్తున్న సినిమా 
శతదినోత్సవం జరుగుతుంది. ఇద్దరూ తప్పకుండా రండి. నటీ 

నటుల్ని రిసీవ్ చేసుకోవాలి” అన్నారు విళ్యనాధంగా రా 

మధ్యాన్నం కాఫీ తీసుకుంటూ. 

' “అలాగే నండీ! విజయా నేనూ అలా పబ్లిక్ పార్టుకు 

షిశారు వెళ్ళి ఆరుగంటలకల్లా థియేటరుకు చేరుకుంటాం 
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అన్నాడు విరంజన్ కుత్సితంగా. 

“ఓ! అలాగే. అలాగే. విజయా! నీవూ విరంజన్ 

అలా పార్కుకు షికారు వెళ్ళిన తరువాత అరుగంట లక ల్లా 

థియేటరుకు రండి అన్నారు విశ్వనాధంగారు తేలికగా, 

విరంజన్ దిగ్విజయంగా నవ్వేడు. విజయ అవమా 

నంతో తల ఒంచుకుంది. తను ఎంతగా నిరసిన్తున్నా ఈ అజ్ఞాత 

వ్యక్తీ ఇ౦త దుస్సాహసంతో త నన్నెందుకు వెంటాడుతున్నా డో 

ఆమెకు అర్థం కాలేదు. పరిపూర్ణ (కోధంతో సెగలు కక్కింది. 

ఆమె ఆగహోాన్ని గమనిస్తూనే "రా విజయా! శారు 
శెడీగావుంది.” అని త్వర పెక్టుడు విరంజన్. 

"వెళ్ళిరండమ్మా ! నేనలా థియేటరుకు వెడతాను" 

అన్నాడు విశ్వనాధంగారు కోటు తగిలించుకుంటూ , విజయ 

వైపు చూడనైనా చూడకుండా, 

విజయ , కాళ్ళీడ్భుకుంటూ కదిలింది. 

9 

ర్రికనాడు విజయ - మదిర పేమకుంతల గారింటికి 

ఉబుసుపోకకు వెళ్ళేరు. హేమకుంతల వారిద్దరినీ ఎంతో ఆనం 

దంగా ఆహ్వానించింది, i 
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అప్పటికి ఉ పేతు అక్కడ వుండడం (పార౦ంభించి 

ఎనిమిది మాసాలు. ఈ ఎనిమిది మాసాలలోనూ విజయకు 

కాస్త దూరంగా వుండాలని ఉపేవ |పయకత్ని స్తూనే ఉన్నాడు. 

విజయ కంటివెంట వలవలా జాలువారుతున్న కన్నీటికి లొంగి 

పోతూనే వున్నాడు. ఉపేత తనకు దూరం చేస్తున్న అజ్ఞాత 

శక్తి ఏమిటో [(గహించాలని విజయ ఎఎతగానో (పయల్ని 

నూనే వున్నది. అలాంటి ప్రయత్నాన్ని ఉ సేత ws 

తూనే వున్నాడు. 

హేమ బావను మురిపించి ఆ స్టే ఏమిటో బయ 

టికి లాగాలని శతథా [పయత్నించి వీఫలు రాలయింది, 

“అయితే విజయక గాను గురించి క్ రిప్పటికీ [గ హించ 

లేదు” అనేది. 

"పేక నవ్వుకునేవాడు. “విజయను గురించి పూర్తిగా 
తెలుసు. నన్నుగురించే నా కింకా తెలియదు” అనేవాడు. 

“విజయా ఇదివరలో ఒకసారి ఇక్కడ మీ బావ వుండా 

లని చెపే 'ప్పెవ వున్నారా * అని (పశ్నించింది మదిర ఆనాటి 

మాటల సందర్భంలో. 

విజయా” అని (పశ్నించింది "హేను. 

విజయ సిగ్గుగా, నిస్సహాయంగా చూచింది. 

“వాలు చాలు హేమా ఇక నీవు చెప్పనవసరం లేదు” 

అంది మదిర నవ్వి, 
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“అంత వేగం అభి పాయాలు ఏర్పరచుకుంటా వెం 

మదిరా? స్వేచ్చా స్వాతం త్యాలు అందరి సొత్తూ కాదు” 

“అయితే అవి కేవలం కొందరి సొత్తు కూడా కాదు.” 

అన్నది మదిర. “ఎవరి సొత్తు కానిదాన్ని కూడా తమ సొత్తు 

గానే భావించుతారు కొందరు” అన్నది హేమకుంతల. 

మదిర మందహాసం చేసింది. “హృదయస్ఫూర్డిగా 

తమ సొత్తని విశ్వసించిన వస్తువులను ఎవ్వరూ ఎప్పుడూ 

వదులుకోరు. ఎదుటివారు దాన్ని అపహారించనూ లేరు.” 

హేమ అడ్డుపడింది. “పొరపాటు మదిరా ! తమ హక్కు 

కాని వస్తువులను అపహరించగలవారూ వున్నారు. తమ 

స్వంతమయిన సొత్తును అనుభవించ లేక జొచార్యంతో పరులకు 
దానం చేయగల వారూ వున్నారు. అది వ్యక్తిగత జొన్నత్యం 

మీదా మానసిక పరిపక్వత మీదా ఆధారపడి వుంటుంది.” 

“ఇంతకూ విజయభారతి సొత్తుకు వచ్చిన ఆపద ఏమీ 
లేదు గదా?” అన్నది మదిర. విజయ మౌనం వహించింది. 

సరిగ అదే సమయానికి ఉపేత (పవేశించేడు. అతనితో 

వెంట సన్నని పొడగాటి చామనచాయ వ్యక్తీ మరొకతను 

వున్నాడు. 

"ఈ వచ్చినవారిలో మీ చాన ఎవ్వరు? అన్నట్లు 

చూపులతోనే |పశ్నించింది మదిర. 

“నే చెప్తా నాగు. ఈయన మా బావగారు ఉసపేత, 

ఈయనెవరు బావా? 

4 
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“వినులానంద్. నా స్నేహితుడు” అన్నాడు ఉపేత 

నవ్వుతూ. నిమలానంద్ విజయ వంక రెండు తణాలు అలాగే 

చూశాడు. నల్లగా మూసపోసీన ఆ సౌందర్యరాశి చౌపదీ 

స్వరూవ మనిపించింది. 

నీడలు చేరుతూ మెరుగులు ఇెక్కుకున్న శరీరం. 

బారెడు పొడవున్న నల్లని |తొచువంట జడ. విశాలమయిన 

తెల్లని కండ్లు సన్నని పెదవులు. 

మదిర ఇంతసేపూ నినులానంద్ దృష్టి నాకర్షి ంచాలని 

అతని శిలారూపానికి పినిగి సకిభించింది. 

ఏిమలానంద్ దృష్టి పక్కకు మళ్ళింది. 

ఊర్వశీ రూపాన్ని వరివాసిస్తూ మదిర సాకాత్మ 
రించింది. ఆమె కండ్లలోంచి నిశిశంగా |పనరిస్తున్న రాగ రేఖలు 

చూచి వినులానంద్ జంకేడు. దృష్టి పక్కకు మరల్చు 
కున్నాడు. 

“ఈమె విజయభారతి” అన్నాడు ఉపేవ. 

“ఈమె నా సోదరి, స్నేహితురాలు మదిరి విజయ. 

నమస్కరించుతూ ముందుకు వచ్చి మదిరను కూడా విమలా 
నంద్కు పరిచయం చేసింది. 

మదిర కనులు సోగ బేల్చి వింతగా నవ్వింది. అందులో 

వెయ్యి సునిశిత చాణాల్లు. “మీరు?” విమలానంద్ వైపు 

వింతగా చూసింది. 

“వస్తుతం  నిరుద్యోగిని” విమలానంద్ చిరునవ్వు 
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నవ్వేడు, “అయితె మీరు ఉద్యోగా న్వేషణ చేస్తున్నట్లు లేచే 

ఎక్కడా +” “ఎవరయినా అంగీకరించి జే చేయవలసి వస్తుందని 

భయం.” సమాధానం చెబుతూనే సెకి కదిలాడు ఉపేత 
నత 

'హేమకుంతల ఇంతసేపూ మౌనంగా వూరుకుంది. 

విజయభారతి నిమలానంద్ వైపు నిర్హి ప్తంగా చూచింది, 

అతనిలో ఏదో నిన్సంకోచం పదర్శితమైంది. ఏదో హుందా 
తనం, నువి శాలత, నిశ్చలత (వకాళిస్తు న్నాయి. 

“విజయా! ఈయన సంగశేదో పూర్తిగా తేల్చుకో 
వాలి” అంది మదిర ఆ తరువాత విజయతో. 

“అంజు! 

“ఆయనెవరో ఏం చేస్తారో 2 

“ఆ సంగతి చెప్పనే చెప్పారుగా” 

“కానీ తన్నుగురించి తాను నిజం చెప్పలేదు.” 

“అంశు ఆయన చెప్పినది అబద్ధమా! క 

“నిజం మాతం కాదు. కాని గమనించేవో లెదో 

ఆయన మాట్టాడుతున్నాడే కానీ దృష్టి అంతా నీమీదనే 

వరదో 

“చతురత? |" 

“ఆ గహపడశా వేం విజ్లీ 1 (స్రీ ఏణాతం తిలాంటిది. 

ఆ తంతులకు శృతి చేయగల వ్య క్తి కది రాగాలాపన చేయక 
తపదు. కంటికింపు...... క 
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“కానీ కంటికింపుగా వున్న యావన్మందినీ |పేమించం 

గదా” సేమకుంతల అడ్డుపడింది. 

“అంపే నియమిత సంఖ్యలో కొందర్ని (ప్రమించ 

వచ్చు కాబోలు !” 

“ శుమానురాగాలు మనోగత మైనవి మదిరా ! ఎందర్ని 

| పేమించుతుందో వ్యక్తి మీద , ఆధారపడుతుంది.” 

విజయ సం భమాళ్చర్యంతో కండ్లు విప్పుకుని చూసింది. 

“ఏం బిజీ కప రాగబంధం అంశు జీవనబంధం 

మా|ళమే శారు 

“అయితే ఇరువుర్ని (_పమించినట్లు ఎక్కుడయింది ?* 

మదిర (పతివాదన చేసింది. 

ఏం మదిరా ? | వేమంటే పురుషుడితో చెట్టాపట్టా 

లేసుకు తిరగడమే కాదుగా” హేమ కోరిధపరవళురా 

అయింది. 

“అసలు ఒకేసారిగా ఇద్దర్ని | పేమించగలగడం 

సాధ్యమా 2 

“ఇద్దర్ని కాదు మదిరా ? కొందరికి ఒక్కర్ని కూడా 

నిష్మపటంగా శ్రమించడం సాధ్యం కాదు.” 

పామకుంతల నంక ఉలిక్కిపడి చూసింది మదిర, 
“ఈ వాగ్వాదం ఎందుకు హేమా! ఏదో ఓక వ్యకి 

మన శ్చాంచల్యాన్ని ఒక జాతికే అంటగట్టాలని |పయత్నం 
చేస్తారేం? ఇంక వెడదామా !” విజయ బయలుదేరింది, 
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వై నుంచి పమలానంద్ నవ్వుతూ మెట్టు దగివచ్చాడు. 

అతని చేతిలో ఏవో పుస్తకాలున్నాయి. 

తో చర్చించుకుంటున్న ట్లున్నా శే 1 అన్నాడు 

నవ్వుతూ. 

“3 వ్య పక కాలంలో ఇద్దర్నీ |చెమించగలగడం 

సాధ్యమా * అని మదిర (ప్రశ్నించుతున్నది.” అంది 

సానుకుంతల ముందుకు వచ్చి. 

“పేమ ఒకసారి అనుభూలికి రావాలిగా ముందు 

వివులానంద్ సమాధానం చెబుతూనే వెళ్ళపోయాడు. 

“బావగారూ సమాధానం పూర్తిగా చెప్పకుండా నే 

వెడుతున్నారు.” పేమకుంతల మాటలతో నే అడ్డుపడింది. 

“చెప్పానుగా హేమా! ఒకసారి వెను అనుభూతికి 

రాగానే సమాధానం తెలుస్తుంది” 

“అసలు ఒక పర్యాయం కూడా అనుభూతిలోనికి 

రాకుంకు * మదిర చివాలున ముందుకు వచ్చింది. 

“రాకుంశు ఇంక పేచీ వముంది ?” 

విమలానంద్ సమాధానం విని మదిర తలదిమ్ము పడింది. 

“ఇంత చనువుగా మాట్లాడే అమ్మాయిల మధ్య తా 

నున్నట్లు ఉపక ఒక్కసారి కూడా చెప్పలేదు సుమీ !” పేమ 

చిలిపిదనాన్ని గమనించుతూ అన్నాడు విమలానంద్ బాబు. 

“మిరయినా (గహింపుకు తెచ్చుకున్నారు కృతజులం” 

అంది హేమ. విమలానంద్ చిటునన్వు నవ్వి వెళ్ళిపోయేడు. 
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“ఈ విజయ ఎవరు ఉపేజా?' అన్నాడు వివలానంద్ 

4 పేవను కలనికొన్నప్పడు. 

న 
“ఏం: ఇదు ఎవశా అని అడుగుతున్నాను.” 

“విశ్వనాధంగారి అమ్మాయి.” 

“విశ్వనాధంగారి అమ్మాయా 1” విమలానంద్ కు ఆశ్చ 

ర్యం గలిగి ౦దిః 

“మదిర ౪ 

“ఆమె స్నేహితురాలు.” 

విమలానంద్ ఒక్క తణం శో నంలో పడ్డాడు. “ఆ 

మదిర ఎవరోగాని చాలా [పమాదమయిన వ్య క్రి" 

“ఆనంద్ ! నీవుకూడా నిరాధారమైన అభి పాయాలు 

పకటించుతున్నావ్ ? వీటినే అభాండాలంటారు.” 

“ఒక్కొక్కర్ని చూస్తే అంత నేమో ఉ పేజా !” 

“కానీ విజయకు ఆమె మీద ఎనలేని గెరవాఖిమానా 

ణుస్నాయి. మదిర ఆమెకు తోబుట్టువుశాని సోదరి.” 

“అలాగా 1 అని వూరుకున్నాడు విమలానంద్. 

10 

ద్రుశావాదానికి అవధులూ, పరిమాణాలూ, (పమా 

ణాలు, గిరిగీసిన సూ తాలు సమీ. వుండవు: ఉన్నా అవి 
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దర్శ నేందయాలకు అతీతంగా వుంటాయి. 

హెమకుంతల ఆదర్శవాది. ఉపేతు పచ్చి సనాతనుడని 

నిరాశావాది అనీ ధైర్యసాహసాలు అళనిలో లవ లేళశంకూడా 

లేవనీ ఆమె మనస్ఫూర్తిగా విశ్వసించేది. అతని పిరికిత్రనాన్ని 

లొంగుబాటు స్వభావాన్ని హేళనచేని ఎలా అయినా అత 

నిలో నిచాణమై వున్న శక్తుల్ని శెచ్చగొట్టాలని శతథా 
ee 

“తతో నవువ ఏకా|గతతో సంభాషించే ॥ సంఖాషించ 

వేం బావా? పాపం! నిన్ను గురించి ఆంతర్యంలో ఎంత 

ఆనందంగా ఊహాగానం చేసుకుంటూ వస్తుందో! ౫ వొక 

థిలా (పతివులా అచంచలంగా నిలిచిపోతాను !” అసేది హేమ 

కుంతల. 

“నేను చాలా ఆప్యాయంగ *సే వున్నా ననుకుంటు 

న్నానే” అనేవాడు ఉపేక. 

“అనుకుంటున్నావా + వుంటున్నా వా 1 

“అసలు నీకీ విషయం ఎలా తెలిసింది హేమా !” 

“అరచేతిలో అద్దం వుంది. నాముఖాన్ని గురించి మరొ 

కరు చెప్పనవసరం శేరు. ఆ పీషయం అలావుంచు. నీవు విజీని 

మనఃపూర్వకంగా నా అసలు !” ఎంతో 

కాలానికి హేమకుంతల ఉపేకను నిగ్గదీసి | పక్నించింది. 

“మించడం "వేరు. ప్రేమఫలాన్ని సాధించడం వేరు 

హేమకుంతలా !” “సాధించటం వేరు కదా అని సాటి హృద 
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యాన్ని ఆవేదనపాలు చేసావా ?” 

“అసలు సీచేతిలోవున్న అద్దం చూపుతున్న (పతిబింబం 

పొరపాటు ఒవచ్చు సామా. అది వట్టి మిశ్య్యావింబమే ! అది 

ఎంతకాలం అలా నిలిచివున్నా దానికి వా_న్థవికత సిద్దించనే 

సిద్ధించదు. నీవు అనుకున్న శ్లై విజయ ఈ|పశళ్న లన్నీ వేసుకుని 

యోచిస్తున్న దని నీ భావనా? 

హేమ చెక్కిళ్లు ఎరు పెక్కేయి. “అవును బావా అద్దం 

లోని చెప్పుడూ మిథ్యాబింబమే అవుతుంది. ఒప్పుకుంటున్నాను 
కానీ ఆమిథ్యాబించానికి మూలమైన వస్తు వెప్పుడూ ఊహో 

జనీతం కాదు. ఆ వాస్తవికతను నీవు |పయత్న పూర్వకంగా 
కూడా మిథ్యారూపంగా మార్చలేవు గదా? 

(స్రీ ఒక్కరికే హృదయం ఇవ్వగలదు. ఆ ఇవ్వడమే 

వా_్గవికత,. దానికి రూవాలు, (పతిరూపాలూ, మిఖ్యాబిం 

బాలూ ఉండవు. ఆ రాగస్పందనక్రు షరతులు, నియమాలు 

తెలియవు. తెలిసిందా ?” 

“తెలిసింది పౌమా కానీ అది పాతువాదమని కానీ 

దూరదృష్టి అనికానీ అనిపించుకోదు. నీవు చెప్పినవిషయాలనే ' 

అంగీకరించవలసివ స్తే (మకు నిర్వచనం అంధత్వం అని ఇవ్వ 
వలసి వస్తుంది. ” 

“బావా?! హృదయం ఇవ్వగలిగి ఒకరికి ఇస్తే తిప్పి 

స్వకరించనూ లేదు. తిప్పి తీనికొనగలిగి తే అనలు ఇవ్వనూలేదు. ' 
ఈ జిన్నశ్యాన్ని అర్బణ అని మాతమే అంటారని నాకు 
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తెలుసు. కాని దానికి నీ వివ్వాళ అంధత్వం అని న*మకరణం 

వ 

“ఈామా....” ఉపేడు ఒక అరతణం మౌనం వహిం 

చేడు, "జీవితం ఆదర్భాల తేనెపట్టు కావాలని, జీవన ధ్యయాల 

పూల నెజ్ట కావాలని ఆసించనివా శెవ్వరూ వుండరు. కానీ 

తేనెపట్టులో విషపుటీగల వాస్తవాలు, పూల సెజలో రక్షక 

ప శాల నిశిత ములుకులూ వున్నాయనే సంగతి మరచి పోవను 

కుంటాను .......స్ర్రీ ఒక్కరి కే హృదయం అర్పించగలదు. 

దానికి జాన్నత్య మే అని నామకరణం చేసాను. అయినా పరి 

స్థితుల (పాబల్యాన్ని బెల్లి ఆమె తన హృదయాన్ని ఇంకొక 

రితో పంచుకోవడానికి అభ్యంతరం లేదు కదా? అందువల్లనే 

(ప్రి భావా నికన్న బాధ్యత [పథాన మైంది.” 

హేమ తిరస్కరించింది. షం బాధ్యతగురించి మాతమే 

ఆలోచించగలిగేవు గాని చాధగురించి . రవ్వంత కూడా 

యోచించలేకపోయావు చావా. పరిస్థితుల |పొబల్యాన్ని బట్టి 

(స్రీ మరొకరితో పంచుకునేది జీవితం మాత మే. హృదయం 

ఎప్పుడూ ఒక్కరికే చెందివుంటుంది. ఆ భావాన్ని ఆమె 

ఆంతర్యంనుండి ఎవ్వరూ తుడిచి వేయజాలరు.” 
ఉేకు గట్టిగా నవ్వేడు. “అదే హేమా నేను చెప్పింది, 

(స్రీ ఛావరీత్యా హృదయం ఒకరి కిస్తుంది. జీవితం మరొక 

రితో పంచుకో గలుగుతుంది. అందువల్ల న ఆ జీవన్మపతిరూపం 

మిథ్యాబింబమే అవుతుంది. మూలమెన వస్తు వెప్పుడూ 

ట్ర 



58 

వాగ్థవికతకే చెందుతుంది. అద్దంలోనిరూపం ఎప్పుడూ పతి 
వింబమే అనబడుతుంది. ఆ బింబ (పసారంలో తనో శకచోతి 

అవా_స్తవికత ఆత్మవంచన చోటు చేసుకోక తప్పదు. అప్పుడు 

వా_స్తవికానుభూతికి బదులుగా మిథ్య ఏర్పడుతుంది.” 

మీతు ఒట్టి హేతువాదంతో పారిపోజూస్తున్నారు. 

ఇలా అనే మీరు వృదయస్ఫూర్తిగా. విశ్వసిస్తున్నా రా ?” 

అంది పామ అతన్ని మానసికంగా చెబ్బకొడుతూ. 

ఉపేత నిట్టూశ్చేడు. “ఇప్పుడు నీవు అన్నశ్లై హేతు 

వాదం ఉపయోగించదలి స్తే 9 (పశళ్నకు జవాబు ఇవ్వడం 

కష్టతరం హేమా, మనిషి మేధస్సుతో ఆలోచనామగ్ను డవు 
తాడు. హృదయంతో భానించుతాడు. బాధపడతాడు. మన 

సుకు మాతమే హెతువాదనాళక్షి వుంది. హృదయానికి 

అనుభవించడంమా త మే చేతనవుతుంది. వాటిలో మనం 

ఒకదానికి బదులుగా మరొకటి నిని యోగించుతు న్నాము.” 

పామ ఆశాభంగం చెందింది. విజీ వృదయాధి దేవతగా 

ఆరాధిస్తున్న వ్యక్తి ఇతడేనా అనిపించింది. మౌనంగా వుండి 

పోయింది. 

విజయ వచ్చింది ఇంతలో. 

“ఏం హేమా ! ముంగిలా కూర్చున్నావ్ ?” 

"బావగారికి పరీక చెళ్లేను. ఆ పరీత సరిగా స్వీకరించ 
కుండానే అది నులభంగా వుంటుందో కష్టతరంగా వుంటుందో 

చెప్పడం (పారంభించే ఛాయను 
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ఉపేఠ 'హేమకుంతల వైపు కోభంగా చూశాడు. 

"నీవేం నొచ్చుకోకు బావా! హేమ ఎప్పుడూ అలాగే 

పరిహాసమాడుతుంది.” 

"కాదు విజయా ! హేమకుంతల పరిహోనం మా|తమే 

చేయగలదని ఇంతవరకూ అనుకున్నాను. అబద్దంకూడా ఆడ 

గలదని శెలిసింది.” “బావా! ఈ చర్చ అప్పుడే పూర్తయిం 

దనీ జయం నీకే లభించిందని భావించుకుని నీవు మురిసి పోతు' 

న్నట్టుంది. అది సరికాదు. దీనిని కొనసాగించవలసిన సమయం 

మళ్ళి వస్తుంది. గుర్తుంచుకో |” అంది హేనుకుంతల. 

“నకి ఇవ్వాళనయినా షికారు వెడదామా ?” అంది 

విజయ ఆన క్తి గా. 

మాను ఉత్సాహంతో ' ఎగిరిపడింది. చెప్పేవు కాదేం 

అక్కా! నీవు డై )వింగు నేర్చుకుంటున్నావు కాబోలు! 

ఎంతవరకూ వచ్చింది.” 

“దావా! రావడానికి నీకేం అభ్యంతరం లేదుగచా ?” 

“ఆ విషయమూ నీకే తెలిసివుండాలి.” 

“అదిగో చూసేవా అక్కా. పోనీ ఆడదాన్ని నేను అబద్ద 

మాడేను. ఆడదానిలా తా నెలా ఎత్తిపొడుస్తున్నాడో 
చూడు ? !” . 

అప్పుడే ఇద్దరూ పకమె పోయినట్టున్నారు. 

హేమ నవ్వి పాశేసింది. “ఈయనతోనా ? శిలావిగ 

హోన్ని ఆరాధించినా జీవితాని కొక వరం వుంటుంది. . నేనే 
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ఇతగాడ్ని (పేమించి వుంశేనా + అంది అక్కసుగా. 

“హామూా ??” విజయ ఆ|గహం కక్కింది. తు శక్ 

వైపున పనిపిల్లవె పవర్తిస్తూగే (పతి విషయానికి అలా విరు 

పులు పడతావిందుకు.ో 

హేమ పకపకా నవ్వింది. “అదిగో అప్పుడే ఎవరెవరు 

ఒక్కటయ్యారో తేట తెల్లమయింది గదా?” 

వీజీ నాలుక కరుచుకుంది. 

“భయం లేదులే అక్కయ్యా నీతో నేను పోటీపడనులెే, 

కాని ఇంతకు ఓ అయిదు నిముషాల! కితం బావగారు నాంత్రో 

ఒక విషయాన్ని గురించి వాదించి శార్కికజ్ఞానంతో బింబ 
(పతివింబాలమధ్య మిథ్యను ఇరికించి. నా హ స్తంలో ఉన్న 

సనుతల దర్పణం సరైన పతిలింబాన్ని చూ పెట్టడం లేచేమో 
అని సందేహం వెలిబుచ్చేరు. ఆ సందేహం ఈ సరికి ఆయనకు 
తీరేవుండాలి ' అవునా బావా * 

ఉపేతు కంపించిపోయాడు. “అయితే దానికి జవాబు 

నీ మాటలలోనే చెబుతాను హేమా, ఆ చర్చ ఇంకా కొన 

సాగవలసిన సమయం ఆసన్నమవుతుందని అన్నావుగచా. నీ 

(పళ్నకు జవాబుకూడా అప్పుడె పొందగలవు, 

విజయ భావగర్భిత మైన వారి సంభాషణ మౌనంగా 

వింటూన్న ది. 

“ge విశాలాతమ్మగారు పిలిచింది, 

“అదిగో పీడా | పారంభమయింది, బావా చర్చ ప్రవ 
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స్థాయిలో వున్న సమయంలోనే నిన్ను ఎవరో ఒకరు రడి 
సారు. ఇంతకు ముందు విజయ అక్క రథీంచింది. ఇప్పుడు 

మా అమ్మ అడ్డుపడింది. ఇంతలోనే విజయాన్ని సాధించేనని 

భావించకు” అని చివాలున వెళ్ళిపోయింది. 

ఉపేక చకితుడయ్యాడు. “మూచేవా విజయా హేను 

పరాజయంలో కూడా విజయాన్ని చిలికి తీస్తున్నది. అదే 

(స్త్రీలోని నేర్చు. 

“ఇంతకూ హేమ నిన్నేం పశ్నించిందేం జావ? 

మా. (హో అలా వుంచు విజయా. మనం అసాొ 

ధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేయడానికి పటుత్వం లేని [పయత్నం 

చేస్తున్నా మేమో అని నీ కనిపించడం లేదా 

విబీ బాధగానే అసహాయంగా మూలిగింది. 

“నిరాశావాది కయినా జీవితంలో అప్పుడప్పుడు 

“కోరికలు చిగురించి ఆశలు మొగ్గదొడుగుతాయి. ఆ మొగ్గలు 

విరిసి సౌరభం విరజిమ్మి సఫలీకృతం కాకపోతే అది ఆ న్య 

దౌర్భాగ్యంగానూ అదృ్భషస్టహిన జాతకంగానూ పరిగణించ 

బడుతుంది.... .... క్షమించు బావా! నీకు కూడా బాధ కలి 

గించుతున్నా నేమా !” 

ఉవేక వ్యధితుడయ్యాడు. విజయను పట్టి పరిమార్చి 

వేదన సర్చుతున్న ప్యాదయ భారం ఏమిటో అతనికి అర్ధము 

కాలేదు. 

“ఇప్పుడు నీకు వచ్చిన ఇక్కట్లు ఏవింటి విజయా?” 
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విజయ గుండెలు కుంసట్టు చేనుకుని నిట్టూర్చింది. 

“నీవూ అందరిలానే (పశ్నించుతున్నావు బావా? 'బేనికి నేను 

జవాబు చెప్పలేను. నా కే సమస్యా లేదు. కానీ నా జీవితమే 

సమస్యాళోరణం, కానీ బావా ఎన్నడయినా అవసరం 

పడితే జాలిపడి నా కొక స్వల్పసహాయం చేయగలవా ?”* 

ఉపేక్ష. తలపంకించి అడ్డంగా తి స్పేడు, “కానీ "నీ 

కలాంటి అవసరం ఏర్పడే పరిస్టితి రాదని దృఢంగా వాదించి 

వ | 

ఖ్ సంకల్పం దృఢ మైంది బావా! అందువల్ల ఫీ వలా 

గుండెమీద చేయి వేనుకుని చెప్పగలవు. 

“అంటే” ఉపేత తెల్లబోయాడు సంకోచంగా, 

“నంకోచిస్తున్నా వా చావా? హు....కొందరి జీవి 

తాలను అందరూ వడ్డించిన విస్తళ్ళుగా ఎంచుకుంటారు. కానీ 

అది విందుగుడుపూ కాదు. దాని ముందు వి సరే వుండదు.... 

వస్తాను” అంటూ చివాలున లేచి వెళ్ళిపోయింది, 

విమలానంద్ ఎదురుగా వచ్చేడు. విజయభారతి 

అ్మపయత్నంగా నే నమస్కరించింది. 

“వెడుతున్నట్లున్నారు” అన్నాడు. విమలానంద్ 

(పతినమస్మారం చేస్తూనే, 
“అవును బావ లోవల ఉన్నాడు వెళ్ళండి” అంది 

విసురుగా నిమృమించుతూ నే. 

విమలానంద్ వెనుక చూపులు చూస్తూ లోని! 
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వచ్చేడు. “ఉ పేజా ! విజయభారతిని చూడగానే నీలంరంగు 

ముద్దకలువ గుర్తుకొస్తున్నది: ఆ గాఢనీలిమళో కూడా 
ఎంత సొంపో !* 

“అవును కానీ నీవు (స్ర్రీవ్య క్రిత్వాన్ని గౌరవించనిది, 
సౌందర్యాన్ని అభివర్ణి ంచనిదీ ఎప్పుడు ఆనంద్ ?” 

“కానీ విజీలో "గౌరవం ఆకర్ష ణే కాదు ఉపేజా! 

ఆమె దృష్టిలో స్వచ్చమైన రాగన్పందన. ఆ మె విశ్వనాధం 

గారి యింటిలో ఎలా పుట్టిందో 2% 

“అయితే వం ఆనంద్. విజీ విశ్వనాధంగారి ఇంటిలో 

పుట్టింది కనుకనే ఆమెకు కావలసిన భవిష్యత్తు వుంది.” 

“కావచ్చు ఉపేజా ! కానీ ఎదుటివారి జీవిశాలన్నీ 

వడ్డించిన వి_స్తళ్ళనుకోవజం కేవలం పొగపాటు కాగలదు.” 

ఉపేత. ఉలిక్కిపడ్డాడు. “విజయ కూడా ఇంతకు 

ముందు నరిగా ఇవే మాట లంది.” 

“ఆమె యభథాలాపంగానే అని వుండవచ్చు. నేను 

గట్టిగానే అంటున్నాను.” “ఇంకొంచెంసేపు అలా కూర్చుం 

టావా? అలా వెళ్ళి స్నానంచేసి వస్తాను” అని వెళ్ఫేడు 
ఉనేత. 

విజయ మళ్ళీ వచ్చింది అడుగులో అడుగు వేనుకుంటూ, 
"కూర్చో విజయా [” 

“ఏదో ఆలోచి స్తున్న ట్టు న్నాశరే?” విజయే, 

కలుపుగోలుగా (పశ్నించింది. 
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“వాస్తవం వెబుతే నీ మనను కష్ట వెట్టుకుంటా 
నమో” 

"నిజం చెబితే ఎవరి మనసు నొచ్చుకొన నవసరంలేడ 
ఆనంద్ బాబు.” 

“అయిశే నీవు ఎంతో అందంగా వున్నావు విజయా !”' 
నిజయ (తుళ్ళిపడింది, చురుక్కుమని చూచింది. 

“నీ మననుకు కష్టం కలిగింది కదూ 2” 
"అవును విమలానందచాబు కష్టం కలిగింది. మీరన్న 

మాటకు కస్టం కలగనంత సాన్ని హిత్యం మనిద్దరి మధ్య లేదు 
కదా?” 

వినులానంద్ కు కనువిప్పయినట్టయింది. “కమించు 
విజయా నీ మనను అనవసరంగా గాయసరిచేను."' 

విజయ అతని మాటను (తోసి వేసింది. “లేదులే ఆనంద 
బాబు. ఇందులో క్షమించేందుశేముంది ? నిజం చెబు తానని 
ముందరగా నే చెప్పెరుగదా, క౦కొరక్ష పరిస్థితిలో అయితే 
ఇలాంటి మాటలు తీయగా వుంజేవేమో. అప్పుడు స్త్రీ 
తమించడానికి బదులుగా కృతజ్ఞత చెప్పుకోవలసి వచ్చెద" 

విమలానంద్ పేలవంగా నవ్వేడు. “అవును విజయా ! 
'జీవితంలో ఏ దిక్కునుండి కోధపకీకారాలు ఎదురు వడ 
తాయో మరేదిక్కునుండి కృతజ్ఞత తరలి.వస్తుందో తెలియని 
దిక్కు.ఘాలిన వస్తువు మానవమేధన్సు. డాని క్రొక్ర శాశ్వత 
ఉన్న తతత్వం, మధుర భావన అంట గట్టాలని ష్ [పయ 



65 

త్నమే జీవితం !” 
“ఏదో  చర్చించుకుంటున్నా శే” అన్నాడు ఉపేతు 

తువ్వాలుతో తుడుచుకుంటూ నే లోపలికి వస్తూ. 
“ఏం లేదు. నీవు ఏం ఊహించుకున్నా బయటికి చెప్పవు. 

ఆనంద్ బాబు మనసులో వది అనుకున్నా బయటికి అనేసి 

(తుళ్ళిపడేట్లు చేస్తారు.” 

ఆనంద్ జాబు గట్టిగా నవ్వేడు. “నా తత్వం ఎంత 

క్లుప్తంగా ఎంత స్పష్టంగా చెప్పేవే.” 

విమలానంద్ ఎప్పుడూ అలానే అనేవాడు. విజయ 

ఎప్పుడూ సౌచ్చరికగానే మాట్లాడేది. ఉపేక్ష ముభావంగా 

వుండేవాడు. 

11 

రునాయక రావంశే ఆ|గామంలో అందరికీ వాడలు. 

అయన వాక్కు దూర్వాసముని శాపం లాంటిది. ఆయన దృష్టి 

భస్మాసురుని మం|తం వంటిది. 

అతగాడు ఎవర్నయినా చూసిహేళనగా పరివాసించినా 

లేక మితి తప్పి మెచ్చుకున్నా ఆరోజున ఆవార్త ఊరంతా 

పొక్కిపోయేది. అంత నిర్లి పంగా నిర్ణ కరంగా వుంటాడు. 

3 
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బేఫర్వాగా తిరుగుతాడు. మాట జాశేడంశే దివినుండి 

భువికి జారిపడిన పిడుగువలేె అగ్ని జ్వాలలు కక్కుకుంటూ 

దూసుకొని పోయినట్టు వుండేది. 

ఇంతమా।  తంచేత అతగాడిని కోరమీసాలు తిరిగిన 
రౌడీగానో జబ్బలు విరుచుకున్న వస్తాదుగానో, కండ్లలో 
నిప్పులు చిమ్మే దొమ్మీగానో భావించుకుంశు అది పద్ద 
పొరపాటు. 

సన్నగా పొట్టిగా నల్లగా గాలివ స్తే సడేట్లుగా 
వుంటాడు. అయిళే ని చాణమైన అనంతళ క్షులేవో అతనిలో 
గు_పంగా చాగివున్న ట్టుగా అతన్నీ చూచిన వారంతా (తుళ్ళి 

పడతారు, 

అతని వాక్కు విమోచన రహితమైన శాపం లాంటిది. 

అది అతనిలో గువ్షంగా దాగివున్న అజ్ఞాతళకో లేక పరిపక్వం 
చెందిన లౌకిక పరిజ్ఞాన మో నిశ్చింతగా. నిర్ధారణ చేయాలని 
జాడతీయ సళనంలేప గుండె దిటవు గలిగిన మగవా 
డెవ్వడూ ఆ ఊరిలో బయటికి రాలేదు. రాకపోగా అతడెదురు 
పడితే గుండెలు 'చేశబుచ్చుకోని రివ్వున మార్గం తొలగిపోయి 
పునర్జన్మ కలిగినట్టుగా ఆయాసం తీర్చుకొచేవారు. 

అందుకు ఆ|గామంలో సంభవించిన అనేక సంఘటనలు 
దృష్టాంతాలుగా నిలిచి వున్నాయి. 

ఊళ్ళో వెండిపన్ను చేతికట్ట చౌదరీ, మీసాల పెద్ద 
నాయుడు ఆగర్భళ|తువులు, కు ఎక్కడ నిలిచినా మధ్య 
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విషజ్యాలలు రగులళొని కనకాలను దగ్గం చేస్తాయి. పచ్చి 
a Mo) 

గడ్డి వే స్టే భగ్గున మండుతుంది. పార్టీలు కగలినా ఎన్నికలు 
రై బి గి (A) 

వచ్చినా వారిద్దరు ఒకరి ప మరొకరు శళాధికంగా అపనాదుల 

ఆయుధాలు నూకుకొని ఎర్కు వెడతారు. 

ఒకసారి పొలం సరిపౌద్దు వద్ద కక్షలు పెరిగి అఖభియో 

గాలు మోపుకొని, ముఠాలు కదదొక్కుకొని ఈశులు, బరి 

"సిలు నూరుకొని,శుపాకులు దట్టించి మహాభారత సం| గామా 

నికి సీదవడారు. 
6 (6 

ఆ దారిన పోశుగ్న వినాయకరావు పక్కున నవ్వి 

ఆతెపణగా ''మీరివరు కలు చరుస్తున్నారటోయి. బ న్సీట్రోో 
a (0) wan 

మీ పిల్లలిద్దరూ కులాలను ఉట్టి శెక్కించి సంబంధం కలుపు 
౧ ది చు 

తున్నా రే !” అన్నాడు, 

అవమానంతో వెవరి ముఖం ఎర్రగా కందిపోయింది, 

నాయుడు ఆ|గహవరవశుడై నాడు. 

సంధ్యా సమయానికి నాయుడు కూతురూ చౌదరి 

కొడుకూ చెట్టపట్టా లేసుకొని దిగారు. 

చౌదరి వెండిపన్ను చేకిక[ర నేలమీద వేసి తపతపా 

కొ న్తైడు. నాయుడు మీసాలు [కోధంతో మెలికలు తిరిగేయి. 

నవదంపతులు చిబుదరహాోసాలు విరియించి పార్టీ లు 

గంగలో కలిపేసి ఊరందరికీ తనీటి విందిచ్చారు. చౌదరి 

అగ్నివర్ష౦. కురిపించి తోలు ఛరణాకోలు ర్వులిపించేడు 

నాయుడు గళ్ళు నిస్సులింగాలయ్యేయి. తుపాకి దటించి 
రి ల్లి రి 



68 

సుంకరించేడు. 

ఛరణాకోలు వెళ్ళి మూల పడింది. తుపాకి "రెండు 

ముక్కలై. వీధి పాలయింది. 

“మీరూ మీ దురాగహాలు, శతుత్వాలూ. వట్లో కల 

వండి. ఈ |గామం కజూపూరిత ద్వేషాగ్నితో దహనమయి 

శృశానం కావడానికి మాతం వీలుపడదు. ఆవైన మేమిద్దరం 

మాతం సత్రీవపతులం. మాది చట్టసమ్మత మైన న! 

దీన్ని తిరస్కరించడం [బహ్ముతరంకూడ కాదు. మూర్భంగా 

చేతులెత్తారో బేడీలు పడతాయి” అనేసేరు పిల్లలిద్దరూ. 

నాయుడూ, చౌదరీ గుడ్డు మిటకరించి కుక్కిన వసు 

అయ్యారు. నెటికీ అదొక పొడుపుకథ. పుట్టుకాదిగా ఎన్నడూ 

బస్తీలో కాలు చెట్టని వినాయక రావు కీ నంగతి ఎలా తెలియ 

వచ్చిందని జశ్చర్యపో యింది గామం. 

ఆ తరువాత చిన్ననాయుడు తన విధవ కూతురుకు 

వివాహం జరిపించాలని పచ్చని పందిరి వేసుకునే |పయత్నంలో 

వుంచే “కూతురుకి సెండ్లి చేసావా గ్ అని అర్జంతరంగా 

(పళ్నించేడు. అంతే! ! 

ఆ మరునాడు తనసద్వర్హనతో ' శాంతమ్మ" అని పేరు 

శెచ్చుకున్న ఆ దొడ్డకూతురు తనమేనబావతో లేచిపోయింది. 

బస్తీలో ప్రీ ప డరీ చేస్తున్న నారాయణరావు ఆ_స్టీపెంపు 

జేయాలని పొలం "బేరం చేస్తుంటే “నీ కెందుకయ్యా ఇవన్నీ 

సత్వరంగా వున్న ఆ _స్పివ్యవహారాలు చక్క బెట్టుకోకొ అన్నాడు. 
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కర్కశంగా, ఆ రెండవసొడు ప్రీడరు మళ్ళీ మంచం మీంచి లేవ 

లేదు. 

ఈ సపీషయం వినీ వూరంతా గజగజా వణికింది. ఆ పీక్ళత 

శక్తి పనాటికి ఎటు పలవలు విస్తరించుతుందోనని |పజానీకం 

భీశావహా మెంది. 

వినాయకరావు నోటినుండి వవాక్కు వినవలసివస్తుందో 

ననీ ఎవరికి వారు ఆయన్ను తప్పించుకుని తిరిగారు, 

విశ్వాసరావు కతనితో స్నేహం అంజే విచితంగానే 

వుంటుంది మరి! ఇద్దరూ సంధ్యాసమయంలో ఎప్పుడయినా 

రెండు చదరంగం ఎత్తులు వేస్తారు. పేకముక్కలు కలుపు 

తారు. 

వినాయకరావు నండి పంగా మాట్లాడ తాడు మధ్యలో", 

“ఆ6!ఊ6!” అని మాటల్ని పొదుపుచేస్తాడు. సేక్రలు కత్తెర్లు 

వేస్తూనూ, చదరంగం పావులు మార్చుతూనూ కళ్లుమూసుకుని 

ఎక్కడో అగాధం లోకి దిగిపోతూవుంటాడు. 

ఆ రోజు విశ్వానరావుగా 'రెందువల్లనో మవో సంతో 

షంగా వున్నారు. అంతరంగికంగా ఆయన సంతోషం చెలియలి 

కట్టనే అతికమించి దుమికి వస్తున్నది. 

“నూ, విశ్వంను గమనించవయ్యా ! లక్షలు గడించే పారే 

స్తున్నాడు” అన్నారు. 

“అవును” అన్నాడు వినాయకరావు గుక్రాన్ని వంక 

రగా గాంతించుతూ. 
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"వ్యాపారం అంచు అలా వుండాలి” విశ్వాసరావు 
గారు ఏనుగును కదిలించి రాజుకు కాపు పెట్టారు, 

వినాయకరాష వ్యంగ్యంగా పరిహనించేడు, 
సిశ్వానరావుగారి హృదయం ర్సుల్లుమంది, వినాయక 

రావు స్వర చిటిక అంత వ్యంగ్యంగా పలికి పరిహాసించిందం జే ! 

మీరేమైనా పెట్టుబడి వెళ్టేరా ఏవిటి * అన్నాడు 
వినాయకరావు అతని న గ. ద్యారబంధాలు మూసి 

వేస్తూ. 
ఓ. అనడం సాధారణంగానే సంది. అయికే అందు 

లోంచి ఒకో విరుపు, ఒక అంధకారం, ఓచిన్న హౌచ్చరిక, 
వి శ్వాసరాసప్పుగారు  (తుళ్ళివడ్డారు. ఆయన హృదయంలో 

ధూమశరటాలు పరుగెళయి. అందోళన “పెరిగిపోయింది, 
“ని అంత రాస్థిం ఏమిట్ ? విష్యం ప్యావారదక్షత బట్లి 

mI సటాటోపి మేనా పీ ఊఉ శం? అయితే 
కర్తవ్యం ఏమిట? అని (పెళ్నపరంపర  కురివించేరు. 
లిరమరొలు సడ్డారు, పరితపించేరు. 

se "రావ తాపీగా చిదిరొంగిం ఎత్తులు వేస్తూనే 
ఉన్నాడు, ప్రణ ౦ క్రాంద్ర మిత్రమా ఇదీ సంగతి" అని ఏడమర్శి 
చెప్ప లేదు. 

“వినాయకరావు చెప్పవేం? అనీ బలంగ కుదుపు 
చేసేరు, 

"DE అన్నాడు వినాయక రావ 
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అమాయకంగా. 

ఏిశ్వాసరాపుగారికి గంగ వెరు. లెశ్తేరు. స్వేదం పెట్టి 

స్నానం చేసినట్టయింది. “అయితే నే వెళ్ళి తెలునుకొసాను” 

అన్నాడు విశ్వానరావుగారు చదరంగం పావులు దూరంగా 

విసరికొడుతూ, 

“ఎక్కడికి 2* అన్నాడు పినాయకరాపు, 

ఈసారి విశ్వాసరావు పంచ పాణాలూ పీ శ్వాంత రాం 

లోనికి అంతర్జిత మైపోయాయి. పి నాయక రావు యథాపకా 

రంగా చదరంగం పావులస్నీ భరి౭లో పోని గట్టిగా మూత 

తిప్పి విశ్వాసరాపు హస్తాలలో వెన్లేడు వెడుతూ. 

“ఏనాయక రావూ! ఒక |వళ్న వేయదలుచుకున్నాను, 

క సరి న్న పాథర్మంగానయి నా దీనికి ఎవాబు చేప్పు. సాకు 

పదోహాం ఎరిగిన తప్పపంటావా * అన్నాడు దీనంగా, 

“ఎంతమాట ? మీకు |దోవాం జరగాలని సేను మా|త్రరి 

కోర తానా పిశ్య్వాన్ ఫొ అనీ చివాలున వెళ్ళిపోయాడు 

వినాయక రావు. 

పశ్యాసరాపుగారికి సందేహ నివృత్తికన్న అనునూన 

(పవృష్తి అధికమయింది. వెంటనే విశ్వనాధంగారి దగ్గరకు 

వెళ్ళరు. 

విశ్వనాధ౦గారు గాఢంగా కౌగిలించుకున్నారు 

కాఫీ స్వయంగా ఇచ్చేరు. సకల మర్యాదలు జరిపేరు. 

వినాయకరావు నిర్వచనం మనసులో దాచుకుని నిగూ 
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ఢా ర్ఞాల కొోసరం గాలిన్తున్న విశ్వాసరావుగారికి విశ్వనాధం 

గారి వర్తనలో అతివినయం వ్య_క్రమయింది. వాడలి 

పోయారు. 

“విశ్వం నా ఆగక పరిస్థితి ఇరుకున పడింది. వ్యవసా 

యంలో ఆదాయంకన్న వ్యయ ఛారాలే అధికంగా 

వున్నాయి. ఆవైన ఈ విషయాలన్నీ సరిగా పరిశీలించకుండా 

ఇరవై ఎకరాల పొలానికి ఒప్పుదలవ్యతం (వాసేను.” 

విశ్వనాధంగారు పరధ్యానంగా 'వూ కొడుతూనే 

వున్నారు. 

“డబ్బుకు ఇంత త్వరితంగా కటకట వస్తుందని నకు 

ఎన్నడూ భానించలేదు....” 

విశ్యనాధంగా రిదంతా సావధానంగా వినిపించుకో లేదు. 

మేనేజరును పిలిచేరు. ఫైల్సు తిరగేశేరు. కరస్సాండెన్సుమీద 
సంతకాలు పెన్పైరు. ఆనలించేరు, వెన్ను విరుచుకున్నారు. 

కళ్ళు నులుముకున్నారు. 

ఇంతసేపు విశ్వాసరాపుగారు. విశ్వనాధంగారి వంక 

బిక్కుమంటూ _ చూన్తున్నారు. నేతాలలోని తడి ఆరిపో 

తున్నది. 

“ఇంతకూ ఎప్పుడు వెడతానంటావు ?” అన్నారు 

విళ్వునాధంగారు ఫైలు మూసి వేస్తూ. 

విశ్వానరావుగారి హృదయం నిలువునా అనిని 

పోయింది. 
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తను వచ్చిన కాగ్యసాధననంగ లీ (పక్కకు నె “వెళ్ళు” 

అంటాడేం అనుకున్నాడు. పీనాయకరాపు మాట అక్షరాల? 

నిజమనిపించింది, 

శౌ ! ఆ చెక్బుక్ ఇలాత!” అన్నారు పిశ్వనాధం 

గారు హటాత్తుగా, 

కాసి వీ శ్వాసరాప్పుగారివంక అ త్యాళ్చర్యంగానూ 

వింతగానూ చూస్తూ చెక్ బుక్ 'తెచ్చేడు. 

విళ్వనాధంగారు నవ్వుతూ తృణ పాయంగా బాంక్ 

చెక్ మీద సంతకంచేసి విశ్వాసరావుగారి ఒడిలోకి విసిరారు. 

“ఎంత అవసరపడితే అంత విని యోగించుకో విళాంప్! 

అయినాఇంకో శెండురోజు లిక్కడ వుండగూడదూ?” అన్నారు 

(పక్కగదిలోకి వెడుతూ. 

విశ్వాసరాపుగారికి ఒక్ విద్యుల్లత తటిల్లున మెరిసిండి, 

కండ్లు మిరుమిట్టుగొలిపాయి. నిలు వెల్లా విషయంతో కంపించి 

పోయారు. 

“మీ శెంత పొరపడ్డారు. వి శ్వాసరావుగారు? విశ్వసాధం 

గారు మిమ్మల్ని ఎంత ఆ ప్తులుగా ఎంచుకుంటున్నారు?! 

వారం రోజులనాడు మూడువేలు ఖర్చుపరచి విరంజన్ గారికి 

స్కూటరు తీసేరు. మాసానికి మూడువందలు తన న్వంత 

ఖర్చులో (వాసి ఆయనకు పంపమన్నారు. కానీ ఏం ఫలితం? 

ఆయన నిజాయితీని మీరు శంకించేరు” అని శాస్త్రి నిరాద 

రంగా చపషరించే నేడు 
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పళ్య్వాసిరాషుగారి శిరస్సు అవమాసభారంతో | కుంగి 
పోయింది. సిగ్గుళో కుంచించుకుని పోయారు. తన లోభత్వంః 
బలహీనత ఇంత నులభంగా బహిర్గతం అయినందుకు 

చిన్నబుచ్చుకున్నారు. 

శ" స్రీ సాంత్వనవచనాలు వల్లించేడు. మనను కుదుట 
వరిచేడు. 

ఆ చెక్కు తిప్పి ఏళ్ళనాధంగారి స్వాధీన మే చేద్దాం 

అనిపించికూడా ఆగిపోయాడు. అలా చేస్తే తన నంచేహం 
(పవృ్తి, అనుమాన ష్య కి త్వం మరింత అట తెలి మవుతుంది. 

నిశ్వాస రాస గారు [గామంలోకి వచ్చేరు. ఉత్తరీయం 
సివరించుకు న్నారు. ఇంట్లోకూర్చుని చదరంగం పొవులు తనకు 
ఆనే యిష్టానుసారం నెట్టుకుంటూ విసంయకరావు ఆగమనం 
కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. 

ఏనాయకరాపు వచ్చెడు, అ రావడంలో కొద్దిగా 
ఆశ్చర్యం పరాబయం వ్యకృవరివాడు, సి శ్వాసరావుగారి 

విజయగర్వం రెట్టింపయింది, 

"పినాయకరావూ ! నీప్పు వెల్లడించిన అభి పాయానికి 
ఇంతవరకూ ఏనాడూ తభావతు రాలేదు. నీ అశరీర వాణి 
యింతవరకూ పొల్లుపో లేదు. కానీ నావిషయంలో మాతం 
నీవు నిన్సం దేహంగా పొరపడ్డావు” అన్నారు సగర్వంగా, 

వినాయకరావు నోరు విప్పలేదు. తలవంచుకుని 
చదరంగం పావులు సర్దుకున్నాడు అన్యమనస్కంగా, 
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లే కస్త గ ens ల మో శ జ pt 

ఇదిగ UGH por "Noa? Noto wr 
0 oJ 

బాంక్ చెక్ త్రణాలమీద లతలు నరగల వగ కిదగర. లేఖల 
రి ప్ nN ని 

(శ టీ ల ఈ రం జ లట సట ఖీ క et ఇో 

తభావతు రావడానికీ ఎర్రదు, రనుక ఈ చెక్కును తిప్పి 

ఆయన కే పంపించి వేస్తున్నాను.” 

వినాయకరావు తలు త్తి చూసడు. 

ఎప్పటకయినా మిమ్మల్ని పునర్షర్శ౦ 

కదా 9” అన్నాడు మందపహానంతో. 

గారు పఏజయా తా ణప 

“పంపండి. అది 
జట్! eee న! 

చనుకోవలసీంచే 

విశ్వాసరావు సాంతో పొంగి 

పోయారు. 

“అంతేకాదు. పళ్ళ, సాధిం చ తశుగిని నస్క శోంకీంచెపు, 
US జిని గి అ 

aA 6 లీ! తు mE శ iy సు వొడి సీజియితిని అపానం ఇసుకను. వాడి జహా 
ఫి 

బంధాన్ని అవహేళన చే Way. 

ఖో వి టి ఉక" ॥ షా SE aes 7 ౪ జ మొన్నన మన పింంబన్ కు స్కూటరు తీసి ఇచ్చేడు. 

నలకు మూడు వందలు తసి ఖరు;, | కింటి | వాసీ వాజీ5 పం ట్ర a 

తున్నాడు, ” 
SI hat అట న్ 
అప్పును బున్నిహ బంధానికి ఆ 

(ప్రతిబంధకం కావు. 

“అంశు ! అంశు !" అన్నారు వీశ్వానరావుగారు. 

“మీ సంగ తెలావున్నా ఆయ నెప్పుడూ మీవాడు నే 

నా?" అన్నాడు గంఫథీరంగా. వీశ్వాసరాషగి'రు అజ్జపడి 

పోయారు. తనెంత స్వార్థ పరుడయినా, పిశ్వనాధం మాతం 

సువిశాల హృదయుడ నేనా జ్య అంత రార్థం / 
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'సంచేహించకండి విశ్వాసరావుగారూ నేను చెప్పిన 

ఈ మాట మా(తం నిజం" అని లేచిపోయాడు చదరంగం 

పాపులు చెల్లాచెదరు చెసి. 

విశ్వాసరావుగారి శిరన్సు గాఢత _ప్రమయింది, అయితే 

వినాయకరావు (పచ్చన్న హౌచ్చరిక చెయడానికి బదులుగా 

శుభాన్ని కోరడం (పలోభ పెట్టింది. గతంలో వినాయకరావు 

చేసిన పౌచ్చరికవలే ఈ శుభాకాంత కూడా వమ్ము కావచ్చు 

నన్న భావం అతని ఆంతర్యానికి తట్ట లేదు. 

బయట నిశి నల్లని ముసుగు వేసుకుని ఒళ్ళు విరుచు 

కుంది. ఆమెనుండి వెచ్చని నిశ్వాసాలకు బదులుగా చల్లని శీతల 

వాయువులు పరుచుకుంటున్నాయి. జడలు విప్పుకుంటున్న 

కారు మేఘాలు విచ్చుకుంటున్నా యి. 

విశ్వాసరావుగారు అంత  గాఢాంధకారంలోనూ 

ఏనాయక రావు గృహాభిముఖుడ య్యాడు. 

ఎన్నడూ తన ఇంటిలో అడుగు పెట్టని విశ్వానరావు 

అంత చిక్కని చీకటిలో తన ఇంటికి ఇ్రావట్రీద్ర.. చూస్ 

వినాయకరావు చకితుడు కాలేదు. 

వైగా గాఢనిదల్లోంచి మేలుకొని కండ్లు నులుముకొని 

నిర్ణథ్యంగా పమిటన్నట్లు చూసేడు. బయట ఎముకలలోని 

మూలుగులు రుచిచూస్తున్న చలి! వినాయకరావు కిటికీ 

తలుపులు తీసీ గారి లోన [పవేశించేట్లు చేసేడు తిరిగివచ్చి 

కుర్చీలో కూర్చుంటూ. 
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"వినాయకరావు? విశ్వనాధం నిజంగా మన సంబంధం 

కలుపుకుంటాడంటావా ? అదేనా నీ భావన * అన్నాడు 

భయంగా. 

తాలుక రోను నిర్ణవ్యంగా నే “కు ఖా కాంతలకు కూడా 

నిర్వచనాలూ, భాబ్యూలూ చెప్పుకుంటున్నా రా విశ్వాసరావు 

గారూ ? అయినే ఈ (పలోభంతోనే ఇంత అర్ధ రా గి ఇక్కడికి 

వచ్చేరన్నమాట !” అని చితంగా ఎ త్తిపొడిచేడు. 

విశ్వాసరావుగారి శిరస్సుమీద చల్లని మంచుగడ్డ వుంచి 

నట్టయి ముఖం ముడుచుకొని పోయింది. 

“మరేం ఆందోళన లేదులే విశ్యానరావుగారూ! 

విశ్వనాధం మీ శాల్యన్నే హితులుగదా ? ఒకవేళ ఆయన కా 

భావం లేకున్నా మీరు కోరితే తిరస్కరించగలరా 2” 

అన్నాడు ఆవులించి చిటిక వేసుకుంటూ. 

విశ్వాసరావుగారు ఆలోచనామగ్నంగా బయటికి చారి 

క్రీశారు. 

తుమ్మెదల సౌరులా చిక్కగా అలుముకున్న చీకట్ల 

లోతులలో ఆయన అన్వేషించుతున్న అదృష్ట శేఖ ఎక్కడో 
లీలామా|తంగా |పదర్శిత మై అంతర్జీనమైంది. 

12 
ట్రజయ ఇంటిలోనికి అడుగుపెడుతూనే విశ్వనాధం 

గారి మాటలు విని నిర్దాంశబోయింది. తను ఎన్నడూ భరించ 
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రేని భారం [కుంగదీసినట్టయింధి. అంతలోనే ఆ వేళం, 

సిడికిని నీగిసీంది, (పతిఘటనాళ క్తి 'పెల్డుబికి వచ్చింది, 

ఇలాంటి వరీశాసమయంలో లొంగుబాటు స్వభావం మానసిక 

బలహీనత తన్ను వంచించి తన జీవితాన్ని శాశ్వతంగా 

పరిమార్చడానికి ఏలుశోదు. అమె అంతరాంతరాలలోంచి 

(ప్రకృశిళక్తి శృంఖలాలను (తెంచుకొని నిలుచుంది, 

విళ్వునాధంగారు. దరహాస వదనంతో నెమ్మదిగా 
వచ్చేరు 

“విజయా విరంజ తో నీ వివాహం నిశ్చయమైంది.” 

“నాన్నా నాతో...” విజయ గొంతు తడిచేసుకుంది. 

విశ్వనాధంగారు గర్వాతిశయంతో వెలిగిపోయారు. 

“అవునమ్మా ! నీతో చెప్పకుండా చేయనలసిన నిర్ణ 

యాన్ని చెప్పేయడం ఎందుకనా? అయినా నీకు చెప్ప 

కుండా చేస్తానా 1 

నిజయ నిర్విణ్ణురాలై ౦ది. “నాన్నా విరంజన్,.,.* 

“తెలుసు. శెలును నీజీ, విద్యాధికుడు, సంస్కార, 

విజయ మరింత తడబడింది. “నాన్నా ఉపేకబావ., .” 
“అవును విఖీ అమ్మ అలానే అంటున్నది. కానీ ఉ వేత 

నీ కంగీ కార యోగ్యం కాడని నాకు తెలియదా ? జీవితం 

పరువు, (వశిష్ట, గంతసు, సౌభాగ్యాలకు తులాభారం 

లాంటివి," 
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విజయ ముఖం వెలవెలా పోయింద. అయినా = అసహో 

యతలోనుంజే మరొక నిఫల (పఠిఘటన, 

“నాన్నా సరు గొను లంతాన నివ్చుకోచాలని 

సకలళక్తు లతో కూడదీసుకొని |పయగ్నించినా వెగలలేదు. 

“హు! ఎందుక మ్మా ఆ మాట చెప్పటానికి అంత 

సిగ్గు. నేనుండగా నిన్నింకొక ఇంటి! పంపుతానా ?” 

విజయ ఆయన కంఠంలోంచి వెలువడిన దున్ఫూచనా 

స్వరంచూచి నిప్పు తొక్కినట్టు ఎగిరిపడింది. శనమీద తనకు 

ఏహ్యాం కలిగింది, 

విశ్వనాధంగారు రన హస్తాలతో నీజయ శిరస్సును 

మృదువుగా నిమిరి నెళ్ళిపోయారు. 

ఆయన అలా చేస్తుంశే విజయకు తన సౌభాగ్యా 

న్నంతటినీ జుట్టుపట్టుకొని ఈడ్చి నేలమీద మట్టగించినట్టు 

నుంది. ఆంతర్యం అద్భళ్యళ్ళంఖలాలను వేటినో తెంచుకో వా 

లని శూన్యంలో కలిసి పోవాలని | పయల్నించింది. 

వెక్కివెక్కి పడుతూ ఉపేక్ష దగ్గరకు పరుగు తీసింది. 

తలుపు మూసి తాళం బిగించివుంది. ఆమె ఆశలన్నీ నిలువునా 

కూలిపోయి ఆవేశం మీద నీళ్ళు చల్లినట్టయింది. 

“*ఏమయిం దక్కా ఉవేతజానకు జ్వరంగా వుంటు 

న్నదిగా హాస్సటల్లో చేరి అప్పుజే శెండు రోజులయింది” 
అంది అప్పుడే వచ్చిన హెమకుంశల దుఃఖ దేనతవలే వున్న 

విజయను చూసి, 
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“నా కొక ఉపకారం చెయ్యగలవా వాతను! 

ఉేకు ఎక్కడ వున్నారో చెప్పగలవా 1 పోనీ ఇలాగే 

వెడదాం పద” అంది వేగంగా వీధిలోనికి వస్తూ. మేడ క్రింది 

భాగంలో “హేమా!” అని విశాలాతమ్మ అప్పుడే శేకలు 
"పెడుతున్నది. 

విజయ సంజాళించుకుంది. “నశే నీవు నావెంట రానవ 

సరం లేదులే హేమా ! పోనీ ఉవేకు ఎక్కడ వుంటున్నారో 
తన దేవారుగ్మత ఏమీటో నీకు తెలుసా ఏవిటి?” అంది 

దుఃఖం ధ్వనిస్తున్న స్వరాన్ని దృఢపరున్తూనే. 
హామకుంతల శిరస్సు అడ్డంగా తిప్పింది. “తెలియదు 

అక్కా. తెలియదు. ఆయనకు ఏం జబ్బో ఎక్కడ వుంటు 
న్నారో కూడా తెలియదు. హోస్పిటల్లో చేరాలని చెప్పి 
వెళ్ళిపోయారు. అంతే! ఈ గదికి తాళం బిగించింది కూడ 

విజయకు (కోధా[గహోలు ఒక్కనారిగా చను 

కొచ్చేయి. "శో వ్యకి ఏ జ్వరమో జబ్యో వచ్చి 

వీధులంట పడిపోతున్నానని వెడితే అలా వదలి వేయడ 
మెనా ! (స్ర్రీవైన నీలోకూడ ఆ మాతం జాలి. సానుభూతి, 
మంచితనం కరువై నాయా మూర్భురాలా ఫొ అంది గిరుక్కున 

వెనక్కు తిరిగి వెడుతూ, 

ఎట్టగా కందగడ్డయిన ఆమె ముఖమండలాన్ని, 
[కోధంతో 'జేవురించివున్న కండ్లను చూచి, అత్యంత కఠినం 
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గానూ, అభియోగ పూరితమైన ఆమె (పసంగాన్నీ 

హెమకుంతల చూచి నిశ్చేష్టురాలై ది. 
అప్పటి. రాని నిమిది గంటలయింది. విజయ 

ఇంటికి వచ్చి చూచేవృ టికి అంతా నిర్మానుష్యంగా వుంది. 

రాముల క్షమ్మగారు ఇంటిలో ఆలాపన చేసుకుంటున్న ది. 

పోర్టికోలో చూచింది. డై.9వరు అప్పుడే గాఢనిదలో 

వున్నాడు. విజయ ఆ వళ్ళు తెలియని పరిస్థితిలో క్షణంలో 

కారు స్టార్టు చేసుకుని ఒయటకు వెళ్ళిపోయింది. కాలు 

యాక్సిలేటరును తొక్కివేస్తున్నది. రోడ్డు నియమాలు రహా 

దారి వత్తిడి ఆమె దృష్టిలో ఎక్కడా లేవు. ఎలాగోలా ఉపేతను 

పట్టుకోవాలి. 

బోర్డు వెలగట్టిన (పతి డాక్టరును “"ఉపేకగారు 

మీకు తెలుసా! ఆయన మీతో సం|పదించడానికి వచ్చెరా ?” 
అంది. ఇంకొంతమంది నద్ద మరింత అయోమయంగా “ఆయ 

నకు జబ్బేమిటి ఫ్ అని (పళ్నించింది. ర్యాతి చీకటిలో 

అర్జో న్మాది స్థితిలో ఫలాని వారు మీకు తెలుసా అంటూ 

బయలుదేరిన ఈ నల్లని స్వైరిణి ఎవ్వరని ఆశ్చర్యపడిన'వా 
రున్నారు. ఆమె నిశ్వసించుతున్న అగ్ని జ్వాలలు నయనాల 

లోంచి రాల్చుతున్న నిప్పురవ్వలు చూచి ఫీతావహ్శులెనవా 

రున్నారు. యుద్ధరంగంలో వలే [పచండధ్యనితో ఎదురై న 

(పతి అడ్డంకినీ పిప్పిచేయాలన్నట్లు తమమీదికి వురికి వస్తున్న 
ఆ కారును చూచి (పజ తొలగిపో మింది, 

6 
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అయినా ఆమె గుండెలలోని మంట చల్లార లేదు, 

రోధాగ్ని ఎణగారిపోలేదు.. ఆ పట్టణంలోని వీధి వీధి 
గాలించింది. ఫలితం _శూన్యమయింది. అ మరింత కుద్దురా 

లయింది, ఉన్న వళాన ఆ కారును అలాగే ఎదురుగా వున్న 

చెకునలోకి నడిపి వేస్తే | అ కారు, ఆ కారుతోపాటు తాను 

సచ్చి బూటకమయిన తన అంతస్లు, 

నీజయ కారు రంయిమని నడిపింది. ఇంకొక వంద 

గజాలు. ౫ తరువాత పదిహేకు, ఇరవై అడుగుల ఎత్తున్న 

_ గనిటోమెంటో ! ఆ [కింద మూడు, నాలుగు నిలువుల feb 

ఆ (క్రింద ఎన్ని రహస్యాలనయినా తనలో శాశ్వతంగా తొక్కి 

పట్టగల ఒక నిలువులోతు ఊబి. ఆ [కింద శాశ్వత శాంతి ! 

తుపాకి గుండులా దూనుకుని వెడుతున్న కారు 

మూడు బోలాలు వేయబోయి ఆగి ఆ వేగానికి అడ్డంగా 

తిరిగి ఆగిపోయింది. 

ఎదురుగా రివిటో మెంట్ (ప్రక్కనే నడచి వచ్చిన 

వ్యక్తి ముందుకు తూలి కారువె పుకు పడ్డాడు. 

విజయ తీవ్రకతతో శారు డోర్ పగిలేటట్టు తెరచి 

పారేసి బయటికి దూకింది. సృష్టించిన హక్కు అంటూ ఒకటి 

వుందిగదా అని దాన్ని మెడకు తగిలించుకొని తిరుగుతూ 

చావడానికి సాగతం, తగరం కూడ ఇవగనీ మూరుడు నిక ర, 

విజయకు ప నిలువునా పి Se 

బయట వాన తుంపర, అమి తా గహం, “ఎవరు మీరు? 
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అందరూ చస్తే మీరు వచ్చి అడ్డుపడి బుణ శేషాన్ని మిగుల్చు 

తారా ఏవిటి? సృష్టికర్తకు మీరుకూడ  ఏవై (నా సన్నిహిత 

బంధువులా ?” విజయ కతతో అతన్న అసహ్యంగా పక్కకు 

నెట్టివేయ బోయింది. 

ఆ మసక వెలుతుర్లో ఇంకొక అరడణంలో అతన్ని 

(పక్కకు ఈడ్చివేసేది. కానీ అతని ముఖం అస్పష్టంగా 

కనిపించింది. మూలుగు మందన్వరంలో వినవస్తన్నది. 

ఎవ రతను ? 

విజయ [మాన్న్చడిపోయింది. "రండు. అరచేతులతో 

ముఖం కప్పుకుని కుమిలిపోతూ ముందుకు కూలబడింది. 

“బావా 9 

ఆ సంపోధన వినగానే ఆ వ్యక్తి దిగ్గున లెచి కూర్చు 

న్నాడు. “విజయా సవా * అన్నాడు నివ్వెరపోశూ. 

“అవును నేనే నీ సహాయం ఎదకి రించే అగ్హాళ కై వం 

ఎవ్వరికి ఇవ్వలేదు. అదలా పోనీ. నీవు వ్యాధిపీడితుడ వై లే 

అది చెవిని వేసుకోవడానికి కూడ ఎవ్వరికీ అర్హత లేదా ? 

ఊరూ వాడా వదలి పెట్టి, గదికి తాళం పెట్ట, మందు", 

మాకూ లేకుండా అర్గరా| తి చలిగాలిలో ఇలా దిక్కూ 

మొక్కూ లేకుండా తిరుగుతానా ? ఇలాంటి కఠినిశ వేయ 

డానికి నేను చేసిన అపరాధం ఏమిటి ఉపేజా ?” 

ఉపేత వీటినన్నింటినీ చెవిని వేసుకోలేదు. “అసలు 

నీ విక్కడి కెలా వచ్చావు విజయా?” ' 
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విజయలోంచి ఇప్పటివరకూ వెల్లువలై పారిన “లావా” 
తిరిగి (పజ్వరిల్లి విజృంభించింది. 

“రవింటి జావా అది? ఎవరి సహాయమూ లేకుండానే 

|పపంచంలో (బితకగలనని అవాంకారమా? లేక నీ కీర 

(పతిష్టలకు మచ్చ ఏర్పడుతుందని భయమా *'' అంది కె 

విర చినట్లు, 

గూ ఎతు ఆమె కటున్వరానికి తీవ అభి యోగా నీీక్సి 

అదిరిపడ్డాడు. మౌనంగా వూరుకున్నాడు, వర్షం చినుకు 

చినుకుగా పడుతూనే వున్నది. 

“సరే ఇంకలే విజయ ఉపేతను చేయిపట్టి లేవన్నెత్త 
బోయింది. చేయి చ్యురుమంది. ఉపేత శరీరం తడిమి 
చూసింది. జ్వరం మండిపోతున్న ది. 

“ఇంత. జ్వరంతో . వర్షంలో, చలిగాలిలో తిరుగు 
తున్నావా? అంది న! గోకి నీనుకొని వెళ్ళడానికి 
సహాయంపుడుతూ, 

ఫరవాలేదు. మందు తీసుకునే వస్తున్నాను. ఇంటి 
కనే” అన్నాడు ఉపేత, 

"లంకే ఆ డాక్టరు ఇలా వర్ష ౦లో తడవమనే చెప్పేడు 
కాబోలు 1” అంది పన వచ్చిన దారివై శే ప తిరిగి, 

“నీకు కారు నడపడం వచ్చినట్టుంది” అన్నాడు చాల 
సేపటికి ననుగుతూ. 

“అవును వచ్చింది. అదిగో అప్పుడె ఒకవై పు ట్యూబ్ 
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పరికం మూడ అయినట్టున్న ది. బర బక లాడుతూ కారు 

(పక్కకు ఎలా వెడుతున్నదో చూశావా” అంది. శెండన 

సరితతో నిర వంగు సీస అతి 3రస్సు తడి తుడుస్తూ పోతూ, 

ఆమ మాటలు అర్గంగాక తల పంకించుతూ (సక్కకు 

అగి, న్ 

“ఇప్పుడు నన్ను ఇంటికే తీసుకుని వెడతావా 

అన్నాడు. ఎక్కడో శూన్యంలో మాట్లాడుతూ వున్నట్టుగా. 

విజయ ఆందోళనగా [పక్కకు చూచింది. ఉవేత 

అపస్మారకంగా కారుగటు మీదకి తలపెట్టుకుని వెనుకకు 

పడుకున్నాడు, 

కారు పామకుంతల ఇంటిముందళ వచ్చి '=గింగ్. 

సావుకుంతల ముఖం దిగాలుగా వేలవేసుకుని కుర్చుంది, 

విజయ మనస్సు నొప్పించిన విషయం కమిటో ఇంకా ఆమె 

యోచించుకుంటూనే వున్నది కాగోలు ! 

“పూమా ! హేమా!” పిలిచింది విజయ. “కా 

సాయం పెట్టగల వా %ి' అంది మామూలు విజయవలే 

సాధువుగా ! 

'హేమకుంతల విజయ తన్నలా పిలవడమే మహో 

భాగ్యంగా ఎంచుకొని త్వర త్వరగా కారువద్దకు వచ్చింది. 

“పవిట కళ్ళ ? వం తెచ్చేవు కారులో !” 

"నా. కర్మభారాన్ని 'మోసుకొచ్చేను హేమా!” 

అంది ఉపేతను నెమ్మదిగా బయటికి చేతులలోకి 

bax 

el 
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నంచురుంటూ, 

సంమకుంతల ముఖం సెలవెలా పోయింది. “బావి 

అ౦టి గాద్దిదికంగా, 

“"అసును చావే! ఓం ఆళ్చర్యపడుతున్నా వా 1 తనకు 

జ్వరం వచ్చింది. బయట వాన కురున్తున్నది. అయినా దిక్కూ 

ముక్కూ లేకుండా బయట తిరగడానికి ఆయనకు హక్కు 

వుంది హేమా ! నీవూ నేనూ తనకు ఎవ్వరం ?' అంది విజయ 

దుఃఖస్వరంతో నే. 
అము పెదవులు వణకుతూనే వున్నాయి. కంటివెంట 

భా ౦౮౭౪ తంగా అశువులు రాల్హున్నాయి. 

ఫిజయ, హౌనుకుంతల ఇద్దరూ చేతులు ఆన్చి ఉపేకను 

పెర్ చేస్చరు. 

బట్టలన్నీ తడిసి విడచంయ్యాయి. శరీరం తడిసి మంచు 

గడ్డగా తయారయిన్చంది, |స్యారిల్లీ చల్లారిన అగ్ని పర్వతం పె 

పొగటు సిగొలు నెమ్మదిగా విచ్చుకున్నట్లు అంత'రాంత రాల 

లోంచి ఉప్ణం వెగికి వస్తున్నది. 

పీజయ అలా కన్నీరు కార్చుతూనే అతని శరీరం 

తువ్వాలుతో తుడవసాగింది. హేమకుంతల సహాయం చేసింది. 
శరీరానికి కా తడి ఆరి స్వాస్థ్యం చిక్కగానే ఉవేతకు 

మెలకువ వచ్చింది. బలహీనంగా కళ్ళు తెరిచాడు, | పక్కన తైలం 

నిండుకున్న దీపజ్యోతులవలే ఒకవ్వై పు విజయ, మరొకవై వు 

'హేమకుంతల చైన్యమూర్తులై దుఃఖిస్తూ కూర్చుని వున్నారు. 
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“లేవగలవా జావా! నీవు ఇంకా బట్టలు మార్చుకో 

వలసిషుంది" అంది పబయ అతనికి ఫొడిబట్టలు అందించుతూ, 

“నీను వెళ్ళి ఎవర్నయినా డాక్టర్ను ఏిలిపించగలవా 

హేమా అవకాశం ఉంశే కాసంత కాఫీకూడా. తెప్పించు" 

అంది విజయ మందస్వరంతో. 

ఉపేత తల తిప్పి తిరస్కరించేడు. “అవనరంలేదు 

విజయా! ఇంకొక గంటలో జ్వరత్మీపత పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది. 

డాక్టరు అవసరరకేడు. కా, ఎలాగూ గీనుకుంటాను.'' 

“దావా?!” 

“కమించు గిబీ ఈ ఒక విష యంలో మాతం నన్ను 

వత్తిడి చేయవద్దు. నిన్ను వేడుకుంటున్నాను” అన్నాడు 

బట్టలు అందుకుంటూ. 

విజయ మౌనంగా రెండు నీముపూలు అతని ముఖం 

లోనికి చూసింది. ఆ తరువాత బయట అంధకారంలో శెండు 

నిముషాలు పచార్లు * చేసింది. 

హేమకుంతల ఇంతలో పొగలు కక్కుతున్న కాఫీ 

తెచ్చింది. ఉపేత బట్టలు మార్చుకుని కూర్చుని వున్నాడు. 
అతని శరీరం డస్సిపోయి ముఖం పీక్కు పోయివుంది. 

“ఇంక కాఫీ అయినా తీసుకో చావా!” అంది విజయ 

లోనికి వన్తూ. 

ఉసేక నుదురు తడువుకున్నాడు. కాఫి చప్పరిం 
వాడు. కృఠజ్ఞ తాపూరితంగా అన్నట్లుగా నవ్వడు. ఆ నవ్వు 
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తెల్లగా, చశ్చేీలవంగా, ఉద్వేగరహితంగా వెల వెలా పోయింది. 

విజయవంక కసి చూచాడు. 

సజయ అతనివంశే పంచ. పొాణాలూ కేం దీకరించుకుని 

గచేళ ధ్యానంతో అతనివంశే చూస్తున్నది. నీరసించిన అతని 

శేహాంలో 8 విద్యుచ్చాలన ఎప్పటికయినా పునః పతిష్ట కాగలదా 

గగ కుమిలి కుళ్ళిబోశున్న ది. 

హేమకుంతల మౌనంగా గోడకు చేరగిలబడి నిల్చుని 

చూడసాగింది. 

స 

“రం భావా!" విజయ తటాలున ఐబవాబిచ్చింది 

ఉత్చాహంగా. 

“పొద్దుపోయినట్లున్న ది. ఇంటికి వెళ్ళవా ? మీనాన్న. 

అమ్మ ఎదురుచూస్తూ నంటారు ? అన్నాడు ఉపక ఆమె 

ముఖంలోకి చూడసాగి. 

విజయ _న్పంభథీభూ*తుర*లయింది. భూస్థాపితం కాబో 

తున్న తన భవిష్యజ్లీననం విక్ళతావేళశంతో తనలో వెల్టిగిలిన 

(పగిఘటనాళ క్తి అప్పుడు ఆమె కళ్ళకు కట్టినట్లయింది, 

కానీ ఎదురుగా జ్వరపీడితుడై వానలో తడిసి చిక్కి 

క ఉ పళ. 

విజయ రన అందోళన నంతటినీ అణచుకుని పేలవంగా 

నవ్వింది. “అలాగే బావా అలాగే వెడతాను. నీవుమా తయ 

ఎక్కడికీ కదలడానికి వీల్లేదు. ఇక్కడే పడుకుని వి శాంతి 
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తీసుకోవాలి. శే నీ రాశికి ఇక్కడే వుండిపో తే ఎంత జాగుం 

డును! కానీ నాకా అద్భష్టంలేదు. నీ కే సహాయం కావలసినా. 

పేమ నడుగు. ఉదయం నేను మళ్ళీ రావడానికి ముందే 

ఇక్కడనుంచి వెళ్ళిపోయావంశేు నన్ను హాత్యచేసినంత ఒట్టు” 

అని గబగబా తలగడా సర్టి అతనిమీద దుప్పటి కప్పసాగింది. 

ఉపేక్ష ఖన్నుడయి మాట వెగలక మౌనంగా వూరు 

కున్నాడు. విజయ అతని పక్క సర్షి తలకు తలగడా వత్తు 
ది రీ 

సెటింది. 
రు 

“సరే వసా బావా?! కానీ ఒక్కూవిషయం గుర్తుం 

చుకో! నీవు ఎంతో జ్ఞానవంతుడవు. నీకు నేను చెప్పవలసిన 

పనిలేదు. అయితే ఎంత విజ్ఞానికెనా ఒక్కొక్కప్పుడు చిత్త 

వైకల్యం కల్లడం సంభవం. ఆ (భమలో కొన్ని వాస్తవీకాలు 

దృష్టికి అందకపోవచ్చు. 
ను 

నిర్జనమై కునారిల్లి వేడి నిట్టూర్పులు మాతమే విడు 
స్తున్న అగ్నిపర్వతం కూడా ఎప్పుడో ఒకనాడు (పజ్వరిల్లు 

తుంది జావా! అది శాశ్వతంగా చై తన్యరహిత మనుకోవడం 
“కేవలం పొరపాటు మా(తమే కాదు, ఆత్మనంచనకూడా 

అవుతుంది” అని విజయ చివాలున వెళ్ళిపోయింది, 

ఉపేత వేడిగా ఒక నిట్టూర్పు విడిచాడు. అతని కను 

కొలుకులలో కన్నీటి బిందువులు సృష్టంగా “ఎళుకొలి 

వున్నాయి. 

(పక్కకు వత్రిగిలేడు, హేమకుంతల విభారంగానూ, 
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ఉద్విగ్నంగానూ అతనివంకే చూస్తున్నది. చౌర్భాగ్యమైన ఈ 
AT x 

జీవన సూ శాలకు జ్ గ్రాటేర్ గాద ఎందువల్ల వీడపేడని చిక్కులు 

నరు దుకునాా యూ ఆమెకు అర్థ౦ కాలేదు, 
ర. శ 

Wert (| 

సను ఉలిక్కిపడింది అతని హీనస్వరం చూచి, 

“సం! బావా!” 

“విజయ మాటలు విన్నావుగా” 

“ఇప్పు డెందుకు బావా అవన్నీ 

“ఒకవ్చుడయికే అవసరం లేదు హేమా, కానీ ఇప్పు 

డీక తప్పదు, ఒక వాస్తవాన్ని కొంతకాలం విన్మరించి 

నిర్ణశ్యం చెయ్యగలం. ఎరగనట్టు నటించగలం, తప్పించుకుని 

తీరగగలం, కానీ ఎప్పుడో ఒకప్పుడు దాని ఎదుటపడి నిజా 

న్నంగీకరించక తప్పదు. 

కునారిలి వేడి నిట్టూర్పులు విడిచే అగ్నిపర్వతం 

ఎప్పుడో ఒకప్పుడు (పక్టరిల్లు తుంది. నిజమే! కానీ అవే 

దానిలోని చివరి చైతన్యం. ఆ |పళ్వలన తరువాత దానిలో 

జీవనమే లేదు. ఉండరు. అది ఆశ్మవినాశకరం” అని దుప్పటి 

గుండెలవరకు కప్పుకుని కండ్లు మూసుకున్నాడు. 

హేమ చలించి పోయింది. ఆమె కండ్రలో జాలి, 

సానుభూతి కలసి కన్నీరు జలజలా రాలింది. ఉవేత్షకు గాలి 
వీచుశూ జయట అంధకారంలోకి చూడసాగింది. 

విజయ ఇంటికి చేరుకునేవ్నటికి పదకొండు గంట 

[00 
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అయింది. విశ్వనాధుగారు ఇంకా ఇంటికి తిరిగిరాలేదు, 

లేకపోవడం చూచి తనను నిదా దేవత అంతగా వంచించి 

నందుకు భయపడిపోతున్నాడు. 

శారువచ్చి పోర్టికోలో ఆగే నమయానికి ఒక శైర్ లో 

గాలి పూర్తిగా పోయి రిమ్ముమీద జనివుండి బరబరా మోగు 

తున్నది. 

“నన్ను నిద అపకపొయ్యారా అమ్మా! ఆ శ్రైరులో 

గాఠి పూర్తిగా పోయింది” అన్నాడు డై వరు. 

రామలవ్మమ్మగాగు కంగారు పడుతున్నది. డై "వరు కారు 

“*ఫోయింది. పోతే ఇంకో సమ ట్యూబు వేయించ 

రాదా? ఈ ఇంట్లో పం కరువొచ్చినా ఇంకా డబ్బు కరువు 

రాలేదుగా” అంది విజయ కఠినస్యరంతో కారుడోరు దఖీమని 

తీసి డై ఏవరు ని శృష్టితు డయ్యాడు. 

“అలా భయపడ నవసరంలేదు. గాలి ఎలాపోయింవని 

విశ్వనాధంగా రడిగితే విఒయభారతే ఈ కారు ఒంటరిగా 

తీసు కెళ్ళిందని చెప్పు” అంది నిక్లత్యుంగా. 

జై )వరు మఠి పోయింది. విజయ. నోటివెంట నాన్న 

అనడానికి బదులుగా విశ్యనాధంగారన్న సంబోధన వినడం 

అచే (పథమం, 

విజయ చరచరా ఇంటిలోనికి వెళ్ళింది, 

“ఒంటరిగా బయటికి వెళ్ళవద్దని నాన్న అన్నిసార్లు 
టి ౧m 

చెప్పారుగడా ! ఎక్కడికి వెళ్ళేవే విజయా !” అని నిగ్గదీసింది 
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'రామలత్మమ్మగారు. 

విజయకు గాయం మీద కారం చల్లినట్టయింది. 

“శాట్లోకి వెళ్ళేను” అంది విజయ కోపంగా. 

“రొటోకా వం కొన్నా వేమిటి %' అంది రామలిత్మమ్మ 
గ 

గారు అమాయకంగా. 

విజయకు అంత విషాదంలో కూడ నవ్వువచ్చింది. 
9 అధానలడు అమ్మా కొనిపించుతున్నారు కర్మఫలం” అనేసి 

వెళ్ళిపోయింది. 

18 

ఉదయం ఉపేత కనులు తెరిచెప్పటికి ఆరుగంట 

లయింది, అప్పటికే విజయ అతని (పక్కన కూర్చుని ఏవింటో 

ఆలోచించుకుంటూ వుంది. కండ్లు ఎరగా ఉబ్బి నిద లేమిని 

సూచిస్తున్నాయి. మనిషి నిన్ర్రాణగా వుంది. కంది రెప్పల[ కింద 

కన్నీరు (వించి ఎండిపోయిన చారికలు ! 

ఉపేత కొద్దిగా కదిలేడు, విజయ అతనివై పు తిరిగింది, 
అతడు కండ్లు విప్పటం చూచి లేచి పోబోయింది. 

ళు 11) చ ఆ అలీ జయా ఉపక. కానంత స్వాస్థ్యం చిక్కిన 

కంఠన్వరంతో పిలిచేడు, 
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“రా తంతా ఇక్కడే వున్నావా? చేను వెళ్ళమని 

చెప్ప లేదూ 2 

“వెళ్ళేను. కానీ రాకతప్పలేదూో అంది చేతులలో 

ముఖం దాచుకుని. 

ఉపేక్ష మౌనంగా విజయవంక నిశ్చలంగా చూస్తూ 

వూరుకున్నాడు. 

విజయ దుఃఖస్తున్న ది, వెక్కి వెక్కి పడుతున్నది, 

ఆమెలోని గాంభీర్యమూ, జొన్న త్యమూ అదుగంటిపోయాయి. 

“వవింటిది ** ఉపేక్ష సందేహంగా. ఏదో అనుమానం 

అతన్ని శూలంతో | గుచ్చినట్లయింది, 

ఒక నిమిషం అలాగే ఆగి “ముందు పల్లు తోముకుని 

కాఫీ తొగు బావా” అని తనలోని దైన్యాన్ని, దుఃఖాన్ని 

తుడిచి వేనుకుని లేవబోయింది. ఉపేవ అనూహ్యంగా ఆమె 

చేయిపట్టుకుని కూర్చొన జెన్లుడు. 

“ఫజయా ! నీవు చెప్పింది ఎంతఘోరవా_ర అయినా 

కాఫీ (తాగడం ఎలాగూ మానను. ఆ విషయం ఏమిటో 

ముందుగానే చెప్పివేయి” అన్నాడు తీక్షదృష్టితో. 

“అయితే చెబుతాను. శానీ నేను చెప్పదలచుకున్నది 

ఏవిటో నీకు తెలియదా బావా 

జపత బాణపు వేటు తిన్నాడు. 

“తెలియదు, తెలియద నే అనుకుంటున్నాను.” 

విజయ శెల్లగా పాలిపోయింది, ఆమె నయనాలలోని 
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శాంతిని అంధ కారం (కమ్మి వేసంది, 

తము న చెప్పకుండా ఉండటమే మంచిది" అంది 

లేచి నిల్భుంటూ,. 

“వజయా ౧ పెళ్ళి నిళ్ళ్చయమై....” అంటూ 

హేమకుంశల ఒగిపోయింది. ఉపేక మేలుకొని వుండటం 

చూచి నిప్వపోయింది. 

ఉపేద విియభారరి వైపు హేమకుంతల వై పు 

శూన్యంగా చూచాడు. విజయ ఆతని కండ్రలోనికి చూడాలని 

(వయర్నంచుమూ స కండ్లు దించి పనుకుంది. 

Soe] 

సామ నేరంచినశ దానిలా అడుగులు వేనుకుంటూ 

ముందుకు వచ్చింది. 

“విజయ వివాహం నిశ్చయమెందా ** 

హేమ అవ్య క్తురాలయింది. విజయభారతి వైపు ఉ వేత 

వైపు వెరిగా చూచింది. “అవును"అంది చివరికి కాలి బొటన 
(వేలు నేలమీద రాస్తూ, “భావా! అక్క నిన్న టినుండి 

నీకోసం కండ్లలో వత్తులు వేసుకుని ఎదురుచూస్తూంది” అంది 
బాధగా తనే మళ్ళీ. 

ఉపేత నిర్ణథ్యంగా, నిస్సారంగా, ఉపేజా భావంతో 

నవ్వేడు. 

“బాగుంది విజయా ! నా అభినందనలు అందజేసు 

న్నాను, - 
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విజయ తటిల్లున అతని ముందు కూర్చుని అతని చేతులు 
అందుకుంది. 

“రావా! నీవా ఈమాట అంటున్నది? చేను నీశేమీ 

కానా * అంది కన్నీటతో. 

ఉ పేక ఉడ్వగాన్ని అణచుకొని పొడిగా చిటునవ్యు 

నవ్వేడు. “విజయా! ఈ (పళ్ళను చాలాసార్లు వేశావు? 

కానీ ఈ సారి జవాబు వెప్పుకోక తప్పదు, నీవు నాశేదో 

అవుతావు. కనుకనే అంత అర్ధరాా తి లెచ్చి ఇక్కడ పజేశావు. 

యోగకేమాలు విచారించావు. నీవు ఎక్కడున్నా నాయోగ 

"తేమాలువిచారిస్తావు. ఇంక అంతకన్న వంకా వాలి శొఅన్నాడు, 

విజయ, హే*మకుంతల కొయ్య జాకిపోయారు. 

“బావా! చావా!” అంది విజయ గొనుగుకుంటు 

న్నట్లుగా | పాభయపూర్వకంగా, 

ఉపేత ఒకతణం ఆగి నెమ్మదిగా విజయవైపు చూస్తూ 

కండ్లు మూసుకుని నెమ్మదిగా విజయ హాస్తాలలోంచి తన 

చేతుల్ను వరదిలించుకున్నాడు, 

“విజయా? నీవు నిజంగా నన్ను (ప్రేమించు 

తున్నావా 

“మాటలు ఎంత గట్టిగా చెప్పినా సందేహించడాని 

కాస్కారం వుంటుందేమో చావా! నా హృదయాన్ని చీల్చ 

నుంటావా *” అంది విజయ. 

విజయభార వీ ఆశగా చూస్తున్న ది. అతని గుండెల్లోంచి 
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ఏదో విస్పష్టమైన కృతనిశ్చయం. విషాదంగా చిన్న నవ్వు 
నవ్వాడు. 

“విజయా! నీవు తప్పనినరిగా నాకేదో అవుతావనే అను 

కున్నాను. కావాలనే నీవు అనురాగాల్ని చిందించేవు, ఇప్పు 

డేం చేద్దాం. నాతో లేచి వస్తానా ?” 

హనుకుంతల కొయ్యబారిపోయింది. విజయ నిర్విణ్లు 

రాలయింది, కానీ వెంటనే ధైర్యసాహసాలను కూడదీసు 

కుంది, 

“జానా! ఆంత ర్యానిక్సీ ఆత్మ విశ్వాసానికీ విఘాతం 

కలిగించకుండా వుండటమే స్త్రీ ధర్మమయితే వివాహానిక్షీ 
లేచిరావడానికీ భేదంలేదు. నా ఆంతర్యాన్ని న కప్పగించు 

తున్నాను. నేనునీదాన్ని, నువ్వు 'ఊంి అనుఇలా నేవచ్చేస్తాను” 

అంది అతని వాస్తాలను గుండెలకు హత్తుకుంటూ, 

ఉపేవ నెమ్మదిగా కండ్లు తెరిచాడు. అవి వీన్సు 

లింగాలవలె నిప్పులు రాల్ళుతున్నాయి. అప్పటివరకు బిగించు 

కుని వున్న పండ్లు పటపటా కొరికాడు. 
“వస్తావు. ఎవ్వరితోనయినా లేచి వచ్చేస్తావు. మూర్జు 

రాలా! మనిషీ చచ్చినా (బదికినా నిల బెట్టుకొన స్ట. 
మానను ర్యాదలు, నిలుపుకొనవలసిన పరువు పతిష్టలూ కొన్ని 

వున్నాయి. వాటిని మంటగలవ దలుచుకున్నా వా? "న నై. ్రరిణో 

అన్నాడు [కోధంగా. 

విజయ శిరన్సు సహా సళకలా లయింది, ముఖం కీ 
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కప్పుకొని శరవేగంతో రివ్వున బయటికి దూసుకొని 
పోసాగింది. 

“బావా! ఇచా? నీవు...” అంటున్న హేమను 

ఉ పేక కసిరికొట్టాడు. “నీవు కూడా పో ఇక్కడ్నించి”, 

విమలానంధ్ అప్పుడే లోనికి (పవేశిస్తున్నాడు. 

“విజయా ! విజయా !” అన్నాడు ఆశ్చర్యంగా మూస 

పోసిన ఆ అవమానిత దుఃఖదేవతవై పు చూస్తూ. విజయ 

భుజాన్ని స్పృృశించబోయిన అతని హస్తం విద్యుదాఘాతం 

తగిలినట్లు వెనుకకు పోయింది, 

విజయ తల ఎత్తింది. కండ్లు బురదనీటిలో నునిగిన 

కలువపువ్వులవలె వున్నాయి. వాటిళోంచి చురుక్కు 

మంటున్న ఎర్రని జీరలు ! 

“కిరు కూడా ఇంతేనా వినులానంద్ జాబు! త్రీ 

అంశే మీకు కూడా గౌరవంలేదా ?” అంది, అశువులు 

వెల్లువలై జలజలా రాలేయి. అది [కోధ మో, దైన్యమో 

స్పష్టంకాలేదు. 

ఏమలానంద్ హృదయం బాకుతో పొడిచినట్లయింది, 

జాధాతప్తు డయ్యాడు. కాళ్ళు వాటంత టవే వెనుకకు 
నడిచేయి. బల్లిలాగ గోడకు అంటుకుని నిలిచాడు ఖిన్నుడయి 

చూస్తూ. 
విజయ తణం కూడ అలస్యం చేయకుండా ఇంకో 

రెండు అడుగులు ముందుకు వెసింది. పాదాల కిందికి దిగివున్న 
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చీక కాలికి లుంగలు పడింది, ముందుకు తూలింది. విమలా 
నంద్ చేతులు చాచి ఆమెను అదుకొన బోయి కూడా తనను 
Pu tT సరున్నాడు. 

నియ ఆగని చేతులను దూసుకుంటూనే నేలమీద! 
ఒరిగింది. ముక్కు జెదిరి రకం (నవించ సాగింది. 

విమలాగంద్ ఆమె తల చె శె త్రబోయాడు, 
వి:య అంత చాధలోనూ అతని వాస్తాన్ని విసిరి 

కొట్టింది, ' ము స్నే హబంధాన్న యినా శాళ్యతంగా వుండనీ 
ఇనంరళాటో అంది వెడుకుంటున్నట్లుగా, 

తనంతట తనే లేచి వెళ్ళిపోయింది. హేను ఆమెకు 
సహాయం పట్టింది కక్నీరు కార్చుతూ. 

టేకు ఇంతసేపూ అర్గనిమీ లిత నేతుడయి చూన్తు 
న్నాడు. పా అతన్ని. చాచి లెంవకాయ 
కొట్టాలనిపించింది. జీవితంలో రాగన్పందనే లేని ఇలాంటి 
శిలావిగవోలు ఎంతమంది ఆశలను _చేలంటా కూల్చి వేస్తు 
న్నాయో అనిపించింది. “దీనంతటికీ కారణం నీవేనా 
ఉపేజా ?” విమలానంద్ గర్జించాడు. 

“కాదు. పరినీతులు. అపార్థాలు, అవాంఛిత కార్య ఫ్ 
విమలానంద్ రెచ్చిపోయాడు. 
ఒర రార్యాచరణ అవి వేళ మా అత్మార్పణో అందరికీ 

రో కాలంభో చెయదు, ఉేవా ! తెలిసిన తరువాత తీరిగి 
కాలు కూడదీనుకోనూ లేరు”. 

“కావచ్చు. కానీ శతెలునుకొనగలిగిన వారు పర్యవ 
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సొనాలూూ ఫలితాలూ  తెలునుకొన్నప్పుడు నావాసం 

చెయ్యనూ లేకే మో ! మానవతల్ను గురించి నీకు చాలా 

విచి తమైన అభిరుచులున్నాయి అనంద్ ” అన్నాడు నిరసనగా, 

ఆనంద్ కొద్దిగా జంకేడు. “అవునేమో ఉపఫేజా! 

కానీ ఏ అభిరుచీ, అభిప్రాయమూ వుండకపోవటం కూడ ఒక 

సిద్ధాంతం [క్రిందనే చల్లి వె చాలా |పమాధంవుంది. ధైర్య 

సాహసాలు లేకపోవడం ని గవాం కిందన, నమ్మిన వారిని 

కూల...” 

“విమలానంద్ 1” ఉపేకు గట్టిగా గరద్దించేడు. అతని 

ముఖం ేవురించింది. అంతలోనే ఆవేళ కా వేషాలను అదువు 

లోనికి తెచ్చుకొని తన్ను తానే సంబాళించుకున్నాడు. 

“నాలో తెగింపు, థై ర్యసాహనె*లు లేనిమాట నిజమే 

కావచ్చు. కానీ అదే విషయాన్ని పదే పదే జ్ఞ ప్రిచేసి నన్ను 

ఎ త్రిపొడిచి మీరందరూ పాముకొనేదేమిటి | 7 

వివులానంద్ ఒకింత సేపు తటపటాయింవాడు, “మా 

శివరికీ ఏమీ ఒరగ నవసరం కదు ఉచేజా! కానీ ఆత్మ విమర్శ 

చేనుకుంశు ఎవరిన్యాయం వారికయినా కలుగవద్దా ర్ి 

“పోనీలే ఆనంద్ ! నాకు న్యాయ మే జరుగుతున్నదో 

అన్యాయ మే జరుగుతున్నదో నాకు తెలుసు. ఆవైన సవ్యాప 

సవ్యాలు ఎప్పటికో ఒకప్పటికి నిర్ణయం కాకనూపోవు, 

దయచేసి ఇంకనయినా ఈ (ప్రసక్తి ఆపుచేస్తావా” అన్నాడు 

ఉపేత. 
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భినులానంద్ నై రాళ్యంతో “నగరే అలాగే” అని లేచి 

వెళ్ళిపోసాగాడు. 

“విమరానంద్” ఉచేక హీనన్వరంతో పిలిచాడు, 

ఆనంద్ వెనుకకు తిరిగాడు ఏమిటన్నట్లు, 

సీ చల్లారిపోయింది. కాస్త బయట ఏదైనా 

వోటల్నుంచి కాఫీ వంపించగలవా *” 

నిమలానంద్ కు ఉ పేతస్థితి అప్పటికి కనువిప్పయింది. 

ఉపేత వ్యాధిపీడితుడై కృశించి నీరసంగా కొనవూపిరి పెట్టు 

కొని | పక్కమీద పడివున్నాడు. విమలానంద్ పళ్చాత్తవుడై 

తిరిగివచ్చి అతనికి కాలకృ త్యాలలో సాయం చేయసాగాడు. 

ఆనాడు అలా తెల వారింది, మీిటమీటలాడుతూ సూర్యుడు 

నడినె శ్రీ కొచ్చాడు, 

14 

రుశ్వ న ధంగారి కబురు విశ్వాపరావుగారినీ ఆనం 

దార్టీలో ముంచి సైకి లేవనెత్తింది. తన [శవణేందియాలను 

తానే విశ్వసించలేక పోయాడు. విశ్వనాధం నిజంగా అంత 

విశాల హృదయుడా | 

వెంటనే ఆయన వినాయకరావు దగ్గరకు వెళ్లారు, 

ఆయనలో చెప్పరాని ఉత్సావా సంతోషాలు తొణికినలాడు 

తున్నాలు. 
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వినాయకరావు ఆయన్ను గమనించగా నే “వం? సంబం 

ధం నిశ్చయం చేయమని కబురు వచ్చిందా ఏవింటి* అని 

(పశ్నించేడు. ప 

అందుకు విశ్వ్యాసరావుగారు ఆళ ఎర్యపడటం మర్చి 

పోయి “మంచిదే నంటావా * అన్నారు. 

“అద్భుతం విశ్వాసరావుగారూ విజయభారతి మీ 

ఉభయ కుటుంబాలకు కులదీపికై వెలుగుతుంది” అని పెద్ద 

సర్టి ఫికేటు ఇచ్చాడు. 

“ఆమె విశ్వనాధంగారికి తగిన కూతురని, విశ్వాస 

రావుగారికి తగిన కోడలని అనిపించుకుంటుంది.” 

అతని మాటలలో విరంజనరా వన్నపదం ఎక్కడా 

పడక పోవడం విశ్వాసరావుగారు గమనించ లేదు, 

“అయితే సంబంధానికి అంగీకారం తెల్పుతున్నాను.” 

“తెల్పండి మీరు ఆపుచేయాలన్నా ఇక ఆగదు.” 

విశ్వాసరావుగారికి పుక్చైడంత బలం చిక్కింది. హ్ 

అని విశ్వనాధంగారికి కబురు ెన్లేసి ఈ సంబంధం కలుపు 

కోవడంవల్ల తన ఆస్తి చకవద్దలాగా ఎంత పెరుగుతుందో, 

విశ్వనాధంగారి వ్యాపారం ఈ వరనను పెరిగితే ఎన్ని జిల్లా 

లను కొనుగోలు చేయవచ్చో అంచనా వేసుకున్నారు. 
అసలు విశ్వనాధంగారి తత్వమే అంత! ఆయన 

తల పెట్టిన పనికి ఎప్పుడూ అవాంతరాలు రావు. రావడానికి 

వీలులేదు. వస్తే ఆయన దాని అంతు శేల్చు శారు, 
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ఢంశాపలాసులో ఒకఆటగాడికి ఎప్పుడూ మూడు ఆసులళే పడి 

నట్లు ఆయన (పణాళికలు నిర్విఘ్నంగా కొనసాగి పోతాయి. 

“వచ్చే మాసంలో విజయ పెళ్ళి" అని విశ్వనాధ౦ంగారు 

చెబితే రామలత్మమ్మగారు ఆశ్చర్యపోయింది. ఆయనకు 

విజయ పెళ్ళిమీద ఇంత అస క్రి ఎప్పుడు, ఎలా పుట్టుకొచ్చిందో 

ఆమెకి అర్థంకాలేదు. 

“వరుడు మన విశ్యాసరాపు కౌడుకు విరంజ౯” అని 

చెబితే. 

“అయితే మన ఉపేతకిచ్చి చేయరన్న మాట * అని 

అమాయకంగా అడిగింది, 

విళశ్ళనాధంగారు ఫక్కున నవ్వేరు. “వాడికి పెళ్ళి 

ఎప్పుడ" నిశ్సయమై పోయిందో అన్నారు శేలికగా. 

“విజయా వచ్చే మార నీ ఏశోతారో అన్నారు విశ్వ 

నాధంగారు విజయతో. ఆయన ముఖంలో నవ్వు, 

“హు అంది విజయ. 

విజయ నిస్సారంగా కుంచించుకు పోయింది. ఆమెలో 

(వజ్వరిల్లిన తిరుగుబాటు మీద ఉపేక్ష కుమ్మరించిన చన్నీ 

ళ్ళతో ఆమె వ్యక్రిత్వం చల్లని మంచుగడ్డలా ఘనీభవించింది. 

ఉపేత తనకు చెసిన అవమానం ఆమెలో [క్రోధాన్ని 

ఆ|గహోన్ని నింపింది. జీవితాన్ని  హీంసించుకోవడమే 
అందుకు (పతీశారం ! 

నిజయభారతీ వివాహం అని తెలుసూనే మదిర 
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కలు కట్టుకొని వాఫంపి, 

ఎ క్తిపొడిచి, 

“విజయ కండ్రలో నీరు నింపుకుంది. 

"అయితే ఎవరు? మడిర ఆశ్చర్యపడింది. 
"నాన్నగారికి విశ్వానరావని స్నేహితులున్నారు. 

విరంజన్ రావు ఆయన కొడుకు.” 

మదిర నిర్విజ్టురాలయింది. "అయిశ నీకు ఇష్టం లేదా? 

అంది పేలవంగా, 

"ఈ (పళ్న నీవు వేయవలసిందేనా మదిర అక్కా 
అంది విజయ ముఖం తిప్పుకుంటూ. 

ఆ సంభాషణ అంతటితో ముగింపు, 

విజయ పెండ్లికి వచ్చిన మధులమ్మ “చెండ్రీడుకు వచ్చిన 
తన కూతురు మదిర అలాగే వుండిపోయిందనిో కండ్లనీరు 

పెట్టుకుంది. 

“దానికేం చదువుకున్నది. మన బెడద లేకుండా తగిన 

వరుడ్ని అదే ఎన్నుకుంటుంది అన్నారు విశ్వనాధంగారు 

గర్వంగా. 

రామలత్మమ్మగారు పెండ్లి హడావిడిలో మునిగి 

ఫోయింది. 

ఉ పేతు ఎక్కడికో చెప్పీచేయకుండా వెళ్ళిఫోయాడు. 

విజయ “ెళ్ళికన్న ముందరే అతనికి లగ్నం నిశ్చయం 
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అయిందని మాతం చమకుంతలకు  అెలిసీ కొయ్య జబాగి 

ఫోయింది. ఇంత అమృత భాండం ఒక్క క్షణంలో విషపూరితం 

కావడానికి కారణం ఎవ్వరో ఆమెకు అర్థంకాలేదు. ఎవరు 

ఎంత కాదన్నా, వాదించినా కొన్ని విషయాలు మాతం 

ఆమెకు తెలుసు. 

విజయ ఉ'పేతను | పేమించింది. ఇంకా | సమిన్తున్న 

చేమో! ఉపేక్ష విజయను | పేమించాడు. అతను ఎంతగా 

నిరాకరించిన” అతని ఆంతర్యం ఈ విషయాన్ని అజ్ఞాతంగా 

ఉంచజాలదు, 

అయితే ఈ కణిక [కోధా వేశాలు, విక్భత మలుపులు 

ఏమిటి ? 

విజయ వివాహానికి నిన్సంతోషంగా వున్నది పామ 

కుంతల ఒక్కతే. అంత హడావిడిలో ఆమె ముఖకవళికలను 
పరిశీలించినవారు ఎవ్వరూ లేరు, 

విమలానంద్ విజయను కలుసుకోవాలని ఎంతగానో 

[పయత్నించేడు. కాని అతని ఆశ నిరాశే అయింది. ఉపేత 

ఎక్కడికి అద్భశ్యమ య్యేడో అతనికి వివాహంనాటి చివరి 

తణం౦ం వరకూ తెలియదు, 

విజయవివావోనికి అనాహూతుడుగా వచ్చింది అత 

నొక్కడే, అతను తెచ్చిన బహుమానం నీలం పొదిగిన వుంగరం. 

ఆ నీలం కలువ మొగ్గలా చెక్కబడింది. 
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ఈ వివాహోని కింత వ్యయంకావాలని విశ్వనాధం 

గారు ఎవరికీ చెప్పలేదు. దీని నిమి త్తం ఇంతయిందని కరటక 

శాస్త్రి విశ్వనాధంగారికి ఎరుకపరచనూ లేదు. 

ఓ జిలాకు జిలాకే అద్భుతంగా సంతర్పణ జరిగింది. 
౧౧ య 

మంచినీరు కావాలన్న వారికల్లా కూల్ |డింక్ సఫ్టయి 

చేసేరు. వీధినపోయే (పతివ్య _కినీ స్నే హజాంధ వ్యాల (పసి 

లేకుండా ఈడ్చుకొచ్చి గొంతువరకూ విందు తిన బెట్టేరు, 

విశ్వాసరావుగారి కండ్లు గిరున తీరిగేయి. బెలబెలా 

తిరుగుతున్న ఈ కార్లు, స్వపరభేదం లెకుండా సాగుతున్న 
ఖో ని 

ఈ సంతర్బణ చూచి ఆయనకు ముకి పోయింది. 

నిర్ణథ్యంగా సంపదను, పరువును, |పతిష్థను గోటితో 

మీటి చిఖునవ్వు నవ్వుతున్న విశ్వనాధంగారిని పలుకరించ 

డానికి కూడా ఆయనకు ఛై ర్యం బాల లేదు. 

పట్ల పగలుగా వెలుగుతున్న ట్యూబ్ లై ట కాంతిలో 
(భో రారా $ 

మల్లెపువ్వుల నుందిరంలో అడుగు పెడుతూనే విజయ నూచ 

కంగా దీర్గంగా గాలి పీల్చుకున్నాడు విరంజన్ , 
ఖు 
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విరంబన్ (పక్కగా పచ్చని పట్టు శాలువా ఎత్తి 
పస్టైకు. వధువు వచ్చి కూర్చుంది. ఆమె వంక చూచి వీజయో 
త్భాహింతో సంక్భ ప్రగా చిజబునవ్వు న'వ్యాలని విరంజన్ 

తపనవడి పోయాడు నాలుగు నీమిమోలు, 

పట్టు శాలువా తొలగించేరు. _ విరంజన్ చూపులు 
చెంగున (పక్కకు దుమికాయి. అతని వీపు ఛెళ్ళుమనిపించి 
నట్టయింది, 

విజయ ఛారలతీ (పక్కనే మదిర నిశ్చలంగా పోత్ర 
వి గవాంలా నిల్చునివుంది, 

పీళంజన్ కు అర నీమమంఠో వళ్ళంతా స్వేదం 
పట్టింది. = గిప్రన తిరిగింది. చానిమీద (వలిఫలించిన 
జ? విరంజన్ ముఖంమీద లందధనునై వెలిగింది. గొంతు 
తడి ఆరింది. ఆ (స్త్రీ వైపు భయంగా చూచాడు. 

మదిర అచంచలంగా విజయ (పక్కన నిల్చు నేవుంది. 
సూ తధారణ సమయమెైంది. పురోహితుడు సూతం పుచ్చు 
కున్న సాస్తంతో అందరికీ అక్షింతలు పంచి వచ్చి బిగరగా 
మం తోచ్చారణ చేస్తూ మాంగల్యాన్ని విరంజన్ చేతి 
వాడు, 

నిరంజన్ పేలవంగా లేచి నిల్చున్నాడు. 
మదిర విజయ వెనుకనే నీల్ళుని కుడి వా నంతో 

మల్లెలు తురిమివున్న విజయ జడను మై కెత్తింది విరంజన్ 
ప చూనూ, 
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బిరంబన్ పదో అజ్ఞాత అఘాతం తగిలినట్టు నిలిచి 

పోయాడు. 

పురోహితుడు వేగిర చెనేడు. విరంబన్ చేతులు 

ఎందుకో చలించేయి. రెండుముళ్ళు వస్ సరి'పెట్టటోయాడు. 

“మూడు ముళ్ళు వేయాలి” అని హౌచ్చరించేడు 
పురోహితుడు. 

ఉపేక్ష ఎక్కడయినా ఉన్నాడేమోనని ఎంతగానో 

ఆశగా చూసింది విజయ. ఆమె కంటికి అనాహూతుడుగా 

వచ్చిన విమలానంద్ మాత్రమే అప్పుపీంచాడు, కండ్లల్లో 

నీరు గిర్ఫున తిరిగింది. తలవంచుకుంది. అప్పుడే మదిర 

విజయ జడ చేతిలో ఎత్తి పట్టుకోవడమూ, విరంజన్ వణకు 

తూనే మాంగల్యం నుడి వేయడమూ జరిగి పోయింది. విజయ 

చూపులు భూమిలోనికి దించుకుని పోయాయి. 

విజయ భారతికి విళ్వనాధంగారి స్నేహితులు ఇచ్చిన 

బనునూ నాలు గుట్టలు పడ్డాయి. విశ్వనాధంగా శే స్వయంగా 

లెక్కలనన్ని రవ్వల నగలు, పట్టు చీకెలు దొంతర్జుగా 
సేశ్చేరు, 

ఆ నగల క్రింద ఎంత ఖర్చయిందోనని విశ్వాసరావుగారు 

విలవిలలాడీ పోయారు. 

“ఇన్ని నగళెందుకు విశ్వం వడ్డీ దండుగగాని” 

అన్నారు విశ్వాసరావుగారు. 

“ఇంకా నయం విశ్వాస్ మనిషి. (బదకడమే అనవసర 
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ఖర్చు అనేట్టున్నావే !” అని నవ్వేశేరు విళ్వనాధంగారు. 
“నుదిర ప్రమయింది హేమకుంతలా * అంది తనని 

అంటి పెట్టుకొని వున్న 'హీమకుంతలతో విజయ. 

“నమోనశ్కా ఇంతకు ముందు ఇక్క_డేవుంది” .౨౦ది 

వాము; 

లగ్నం పూర్తయి వధువు, వరుడు విశ్వనాధంగారి 

ఇంటిలోనికి పస్తూంశే విరంఎన్ తొ|టుబాటు పడ్డాడు, 

ఏదైనా అజ్ఞాత థి అకస్మికంగా అడ్డుపడుతుందన్న ట్లుగా 

ఆందోళన పడుతున్న విరంబన్ ని చూసి హేమ ఆశ్చర్య 

పడింది. ఇంకో రెండు ఘడియలు గడిచాయి. మదిర జాడే 

అవుపించ లేదు. 

విశ్వునాధంగారు ఆందోళనగా _ తిరిగారు. మదిర 

కోసరం హేమరుంతలను గిరికలు పెట్టించారు. ఆమె ఎక్కడ 

వుందో, ఎక్కడికి వెళ్ళిందో ఎవరికీ అర్థం కాలేదు. 

అయ్యో! అమ్మాయి విజయ వెంట వెళ్ళేందుకు సము 

యానికి లేకపోయించే అని నొచ్చుకుంది రామలక్మమ్మ. 

విశ్వనాధంగారు ఆందోళన సడ్డారు. మధురమ్మగారు బిక్క 

మొగం వేసి ముక్కు. చీది వేసింది. విశ్ణనాధంగారు కోవపడి 

“అదేం చదువూ, సంధ్యా రానిదా. అత్యవసరంగా ఎక్కడికి 

వెళ్ళిందో ల” అని సర్రేరు, 

“దానికి మీ రనవసరంగా స్వాతంత్యం ఇస్తున్నారు” 

అంది మధురమ్మగారు విశ్వనాధంగారి ద నిష్టూరంగా, 
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“ఈ మా[తానికే ఏం ముంచుకొని పోలేదు” అని 

గుంభనగానే సర్ది వేసేరు విళశ్వనాధంగారు. 

కలువ కన్నీరు పెట్టుకుంది. 

విశ్వనాధంగారు ఓదాశ్చేరు. హేమకుంతల విజయ 
వెంట తోడు వెళ్ళింది. 

విశ్వనాధంగారు సగర్వంగా నిశళ్వసించేరు. స్నేహితు 

లకు, బంధువులకు, | పభుత్వాధికారులకు, (పతి ఒక్క వ్య క్రికీ 

బంగీలుగా కట్టి బహుమతి పదానంచేసి తమ బాధ్యతను 

వదల్బుకున్నారు. 

విజయ విశ్వాసరావుగా రింటీకి రావటం ఆ|గానంలో 

కలకలం కుప్పలు కుప్పలుగా (తవ్వి పోసింది, 

ముందుగా ' వధూవరులను చూడవచ్చిన వాడు వినా 

యకరావు. వివావోనికి ఎంత (బతిమాలినా రాని వినాయక 

రావు తనంతట తానుగా వధువును చూడటానికి రావటం 

విశ్యాసరావుగారికి అనందమయింది,. 

వినాయకరావు విజయను చూశాడు. చీజునవ్వు 

నవ్వాడు. ఎంతో కాలానికి హృదయ _ పూర్వకంగా 
నుందహాసం చేసేడు. 

“నువ్వు సరయిన చో కే పుట్టి సరయిన శోశే మెన్లే 

వమ్మా. నీ జీవితం సార్థకం అవుతుంది. నువ్వు నువ్వుగా నే 

(బతుకుతావు ' అన్నాడు వినాయకరావు, 

విజయ అప్రయత్నంగానే అతనికి పాదాభివందనం 
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చేసింది. అదో సుకృతం కాబోలు ! 

విశ్వానరావుగారు ఆశీర్వచనం విని పొంగి పొయ్యారు. 

“నిజంగా నీకు సంత్ళ పీ కలిగిందా పీనాయకశాప్ | 

అని (పశ్నించాడు వి శ్వాసరావుగారు. 

“మీ శెండు కుటుంబాలకు సరయిన పరువు, (వతిన్టలు 

శెస్తుంది. విరంబన్ కు తగిన భార్య అనిపించుకుంటుంది” అని 
పెద్దగా అంగలు వెనుకుంటూ వెళ్ళి పోయాడు, 

16 

ప్రమలానంద్ ఎంతో ఆదుర్దాగా వచ్చేడు. 

“హమా ఉవేక వెశ్లేవ్పుడు నీతోటి ఏమైనా 
చెప్పేడా?” అని (పశ్నించేడు. “నాతోనా?” అంది ఆళ్చ 

ర్యంగా “నాతోనే కాదు. చెప్పవలసిన వాళ్ళతో ఎవ్వరి 
తోనూ చెప్పనేలేదు. అంత సౌమ్యతలో ఇ౦త కాఠిన్యం, 
కశఘ్నత దాచి సెట్టుకున్నా డని ఎవ రూహించగలరు” 

అంది నించారోవణగా. 

విమలానంద్ తల అడ్డంగా తిప్పేడు. “కాగు సామా! 

అతడు ఎవరికో విద్రోహం తల పెట్టాడని, కృతఘ్నత వ్యక్త 



క్షే] 

పరిచాడని మూతమే మనం అనుకుంటున్నాం. కానీ అత్మ 

[దోహం కూడ చేసుకున్నాడు. తనకు నిశ్చయమైన వివా 
హాన్ని నిరాకరించి అంతర్థానమయ్యాడు. నేనిప్పుడు వాళ్ళ 

వూరినుండే వస్తున్నాను.” 

హమకుంతల నివ్వెర పోయింది. “నిశ్చయమైన వివా 
హాన్ని కాలదన్ని నాతో లేచి వస్తావా? మనిషి చచ్చినా 
బతికినా కాపాడుకోవలసిన విలువలు కొన్ని వున్నాయి, 
మూర్జురాలా ఫొ అని విజయను నిందించిన ఉపేశ తనకు 
నిశ్చయమైన వివాహాన్ని కాలదన్నాడా ? ఆమెకు అంశా 
అయోమయంగా తోచింది. 

ఈ మనుష్యు లేమిటో, వాళ్ళ ఆదర్శా లేవింటో, 

వీళ్ళ నిజాయితీకి, చిత్తకుద్దికి ఆ త్మెన్న త్యానికి నిదర్శనలు 
ఎలాంటివో ఆ హౌమకుంతలకు తెలిసీ రాలేదు. 

“అయితే ఉపేక్ష ఇప్పు డెక్కడ వున్నట్లు ? నునలో 

ఎవ్వరికీ తెలియకుండా అతని వివాహం ఎలా నిశ్చయ మెంది?!” 

సానులో ఆశ్చరం. 

విమలానంద్ చెప్పసాగాడు. “ఉపేతకు సంబంధం 
విశ్వనాధంగా రే కుదిర్చారు. వివాహం నిశ్చయం చేసారు, 

అదే విజయ వివాహానికన్నా ముందరగానే..... ఉపేకకు 

కూడా ఇక్కడినుండి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాతనే ళన పెళ్ళి 
నిశ్చయమె దని శెలిసింది “తనకా వి వావాం ఇష్టంలేదు” 
అని ఒక్కమా టే చెప్పాడు. ఆ మరునాడే అంతర్షానం. ,.” 
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పామకుంతల ఆశ్చర్యంగా వింటున్నది. ఈ విడీవిడని 
చిక్కులన్నింటికీ మూలం వవింటో. ఎక్కడో అర్థం కావటం 
లేదు. “అయిశే ఇప్పుడేం చేయాలి ?” 

“ఉవేక జబ్బు పడినప్పుడు ఏ డాక్టరు వద్ద మందు 
పుచ్చుకున్నాడో నీకేమయినా తెలుసా ?” 

హేమ తల తిప్పింది తనకు తెలియదన్నట్లుగా. అంత 
లోనే తెలివి వచ్చినక్లై “ఆయన గడిలో ఏమైనా వుండి 
వుండవచ్చు చూద్దాం రండి” అంటూ వెకి దారితీసింది. 

రూముకు గొళ్ళిం వెట్టివుంది, ఇద్దరూ కలసి రూమంతా 

కలయ వెదికారు. ఎక్కడా మందుచీటీ కూడ లేదు. డాక్టరు 
(పీస్కిష్ణను దొరక లేదు, 

ఆలైన్టరాలో పెద్ద కవరు! అది చూడగానే విమలా 
నంద్ ఉలిక్కి పడ్డాడు. చటుక్కున బయటికి తీసి అది ఆ 
చాడు. లోన యక్సరే ఫోటోలు. అతని కండ్లు విప్ప 
కున్నాయి. ఎక్సరే బయటికి తీసి పరిశీలనగా చూశాడు. 

దానిమీద యు, పి. అని ఉపేకేర అత రాలు, 
విమలానంద్ ఆ ఎక్సరే ఫోటోలు శెండూ దొరక బుచ్చుకుని 
బయటకు పరుగ శ్తెడు. హేమకుంతలలో భయనందేవోలు. 

విమలానంద్ ఆ తరువాత శెండు గంటలకు తిరిగి 
వచ్చాడు. అతని ముఖం నల్ల గా కుమిలిపోయి వుంది. హృద 

యంలో జాధ, 

“ఏవిటి ఆనంద్ బావా? అంది పేను. 
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విమలానంద్ మౌనంగా నున్నాడు ఒకటి రెండు 

కణాలు. “ఇవి ఉపేతలంగ్స్ ఎక్సనే ఫోటోలు. ఒక లంగ్ 

పూ _ర్టిగా చెడిపోయి వుంది.” 

'హేమకుంతల మెదడు ేని పోయింది. “అంక ?!”” 

అంది నీరసంగా. 

“ఇంతా అర్థం కాలేదా? తన వ్యాధి ఏవిటో తనకు 

తెలుసు. దానికి పరిష్కారం లేదని కూడ తెలుసు. అందు 
వర్ల నే విజయను రెచ్చగొట్టి (కోధం “పెంచడానికి జంక లేదు. 

తన వివాహాన్ని కాలదన్నడానికి సంకోచించలేదు. విజయ 

తనకు దూరమై సుఖపడడ మే అతని ఉచ్దేశ్యమె వుండవచ్చు” 

అన్నాడు విమలానంద్ పశ్చాత్తాపంగా. 

అతనిలో విచారం, జాలి, సానుభూతి అంకురించేయి. 

చేత ప్రదర్శించిన బలహీనతకు, పిరికితనానికి, నిర్హి ప్తతకు, 

నిరుళ్చావోనికి అర్థం అతనికి ఇప్పుడు తెలిసింది, 

హేమకు సమస్య విడిపోయింది. విజయ సౌఖ్యంకోనమే 

విజయను ఉపేత అవమానపరచి రెచ్చగొట్టాడు. 

కానీ ఒక్కు విచారం. తనకు జబ్బువ స్తే ఆదుకొని 

రత్సించగల అ_ప్తమిత్రులు అరా? అందుకు జీవిశా స్ట 

నిరసించి అంతర్థానం కావాలా ? విజయ కీ విషయం అెలిస్వే 

శల ఎంతగా నేలకు వేసి బాదుకుంటుంది? 

విజయకు ఈ విషయం తెలియ నివ్వరాదని నిశ్చ 

యించుకుంది. కానీ అదేలో సాధ్యం! 

ర్ట 
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“వానిరి ఉపేత వెళ్ళి నిశ్చయం కావడమూ, 

వాడొద్దనీ తీరగ గొట్టడమూ కుడ అయిపోయిందా !” అని 

రామలత్మమ్మగారు నొచ్చుకుంటూ వుండగా విజయ కండ్లు 

విప్పుకుంది. 

ఆమకు నరో సందేహం, 

'హేమకుంతలను గద్దించి అడిగింది “అసలు విషయం 

సవి(టి? నీకు తెలియదా? ఇన్నీ రోజులనుండి బావ ఇక్కడే 

వుంటున్నాడు గదా!” అని, 

బాన ఇక్కడ వుండటము లేదు. కానీ అంత భార 

మైన రహస్యాన్ని హేమకుంతల దాచుకోలేక పోయింది. 
అవైన ఉపేకు నీచమైన వాడనీ, కృతఘ్నుడనీ విజయకు 
పర్పడిన అభి పాయాన్ని కొనసాగ నివ్వడం హేమకుంతలకు 

ఇష్ట౦కాదు. 

చెప్పి వేసింది. పూర్తిగా చెప్పి వేసింది. విజయ కదో 
పెద్ద అఘాతం, ఉపేక్ష తన నామా తం విళ్వసించజాల 
నందుకూ, సుఖాన్ని పంచి ఇవ్వడానికి సిద్ధపడి కష్టాన్ని 

భాగం పెట్టడానికి సంకోచించినందుకూ ఈశుతో పొడిచి 
నట్టుగా జాధ, 

మనిషీ జీవిళానికి సౌఖ్యం పసాదించాలనుకుంటాడు, 
ొపత్ర౦ మనిషిని శ్ళంఖలాబద్గంచేసి బందీని చేస్తుంది. 
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విశ్వనాధం గారింటిలో వివాహపు రద్దీ తగ్గింది. 
అయితే మదిర ఎక్కడికి వెళ్ళిందో, ఎప్పుడు వస్తుందో మాతం 
ఎవ్వరికీ తెలియ రాలేదు. 

మధురమ్మ శోకముద చూచి విశ్వనాధంగారి 
హృదయం _ దేవినట్టయింది. ఆమెను ఓదార్చలేక అసవో 
యంగా చూడసాగారు. 

“మీరు దాని ఆలనా పాలనా పట్టించుకోవడం లేదు, 
తప్పిపోవడానికి పసిపిల్లకారు సరే ఎక్కడసడిే అక్కడ 
తిరగడానిశేం అది పసిపిల్ల అవుతుందా, (స్త్రీకి వయ స్ఫెల్లాం 
టిదో మీకు తెలియదా ?” అంది నోటిలో గుడ్డ కుక్కుని. 

విసురుగా బయటికి వెళ్ళబోయిజ నిశ్యనాధంగా రా 
మాట విని ఠక్కున ఆగిపోయారు. ఆయన ఆత్మను 
శూలంత్రో పొడిచినట్టయింది. ఎదురుగా దీనంగా మధురమ్మ, 

“మదిరను గురించి అంత ఆవేదన పడతావేం మధురా” 
విశ్వనాధంగా రామె వై పు రెండడుగులు చేశారు, 

మధురమ్మ నయనాలలో ఎక్కడిదో సురాతన మైన 
కాంతిరేఖ ఒకటి తళుక్కుమంది, 
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“దాన్ని నా కూతునే అనుకొనక పోతే చానికింత 

స్వాతం త్యం ఇచ్చివుండే వాడినే కాదు” అన్నారు ఓదార్పుగా 

ఇంకో అడుగు ముందుకు వెళ్ళి. 

ద్వారం వద్ద చప్పుడై ౦ది. విశ్వనాధ౦గారు, మధురమ 

ఇద్దరూ తుళ్ళిపడి వెనక్కు తిరిగారు. 

మదిర (పత్యత మెంది. 

“ఎక్కడికి వెళ్ళేవు మదిరా? నీ కోనం అమ్మ తల్లడిల్లి 

పోతున్నది. ఆమెను ఓదార్చడం, ఉపశమింప జేయడం పెద్ద 

సమస్య అయిపోయింది. 

“మనం ఏమైపోతే దానికేం అన్నయ్యా! దాని 

చదువేమిటో, అదేమిటో, తిరగడా లేవిటోో అంది 

మధురమ్మ,. 

మదిర మధురమ్మ మాటల్ని లెక్కచెయ్య లేదు. 

“సెళ్ళయేంత వరకూ ఇక్కడే వున్నాను జాబాయి ! 

అ తణంలోనే మాశ్లాస్ మేట్ కు సీరియస్ గా వుందని వైర్ 

వచ్చింది. పెండ్లి సమయంలో ఆ వార్త వినిపించడం ఎందు 

కులే అని వెళ్ళిపో యేను. అయినా ఇంతలోనే ఇంత రాద్దాంతం 

చేయాలా అమ్మా ? * అని కసురుకుంది. 

“ఇదంతా నేనే చేనేనా? నీ వలా చెప్పకుండా వెళ్ళి 

పోయినందుకు నేనెంత ఇదయిపోయానో! ” నుధురమ్మ కండ్ల 

నీరు నింవుకుంది. 

విళ్వనాధంగారు మదిరను కోపకడుతూ నే మధురమ్మకు 
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సర్దిచెప్పి అప్పటి కా విషయాన్ని సర్టేశారు, 

“అలాగా మదిరా.! నీవు ఎక్కడికి వెళ్ళవోనని మొ 

గుండెలు గుండెల్లో లేవనుకో ! ” అంది మదిరను చూచి 

ఆళ ఎర్యపడిన రామలవ్మమ్మ,. 

మదిరను చూడగానే విజయభారతీ కంట తడి పట్టింది. 

“నన్నిలా ఒంటరిదాన్ని చేస్తావా అక్కా ?* అంది 

నిందారోవణగా, 

మదిర భు)కుటి ముడి వేన్తూశ చిజునవ్వు నవ్వింది. 

“నిన్ను ఒంటరిదాన్ని చేస్తానా విజయా? .......” 

“మరి ఇప్పుడు వదలి వెళ్ళవుగా [i 

మదిర ఒక_తణం ఎక్కడికో కూన్యంలోకి చూసింది, 

ఆమెలో విరుద్దభావాలు, మండుతున్న కండ్లు. సంతోషంగా 

కనపడడానికి (సయత్ని స్తున్న ముఖం. 

“వెళ్ళేను విజీ వెళ్ళేను. కానీ నీకు నాతో ఎప్పుడూ 
ఈ సాన్నిహిత్యమూ, సాహచర్యమే వుంటాయంటా వా ?” 

“ఏం? ఎందుకుండవు అక్కా? నీవు నా అక్కవు. 

నీ కా వాక్కుంది. విఠంజన్ గార్ని పరిచయం చేసా రా” అని 

మదిరను తీసుకుని వెళ్ళింది. 

మదిర నిరాకరించింది. “వద్దులే విజీ! వద్దు మరొక 

సారి పరిచయం చేయవచ్చు” అని తప్పుకోసాగింది. 

విజయ నిలిచిపోయింది. “మదిరా! ఇది నామీద 

నిరాదరణా! ఇష్ట మో, అయిష్ట మో దె-వం నా నొసటను ఈ 
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ఏవాహం |వాసిపెట్టింది. దాన్ని నేను శిరసానహించదలుచు 

కున్నాను. అందుకేనా నావైన యో ఉపేజూ భావం?” 

మదిర అసహాయంగానే లేచి వచ్చింది. విజయ ఆమెను 

నిరంజన్ కు పరిచయం చేసింది, 

“ఈమె నా స్నేహితురాలు, సోదరి మదిర.” 

నురోవై పుకు తిరిగి వున్న _ ఏరంజన్ బరువుగా 

వెనక్కు తిరిగాడు. అతని కండ్లలో భయం వల్లనో, సిగ్గు 

వల్లనో వింతైన జీర ! 

మదిరే ముందుగా “నమ స్తే” అంది. 

“నమస్తే నమస అన్నాడు గొంతు తడి ఆరి, 

నట్లుగా. 

“మీరూ చదువుతున్నారా అన్నా?” 

“తప్పు తప్పు మదిరా అన్నా అంటావేం $” విజయ 

సరిదిద్దింది, 

“పోనిస్తూ అలా అనిపించింది నాకు అంత మదిర 

నిస్సంకోచంగా నక్వేసింది, 

విరంజన్ హృదయం అజ్ఞాతంగా కంపించినట్లయింది. 

అతని ముఖం మీద (గావ్ కాగితం మీది గీత్రల్లా లజ్జా రేఖలు, 

కిరఃకంపనం౦. 

తనను కోకిలపిల్లను ఆడించినట్టు ఆడించి గర్వించే 

విరంజన్ మదిర ముందు లజ్ఞపడడం, భయం | పదర్శించడం 

సిగ్గుపోవడం చూసి విజయకు .కూడా నవ్వు వచ్చింది. కానీ 
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తన్ను తాను అదుపులో ని పెట్టుకుంది, 

“అలా “అన్నా' అని పిలి ే సి వదినవు కానలసినచాశవు 

చెల్లెమ్మ వవుతావు.” 

“ఏం కాకూడదా ? నేను బావా అని పిలిస్తే ఆయన 

మరింతగా ెదిరంపో యేట్టున్నారు” అంది మదిర ! 

విరంజన్ తల తిప్పి వేసుకో సాగినప్పుడల్లా “అన్నా” 

అని మదిర అతన్ని పలుకరించేది. 

ఆ కుటుంబంలో అలా అవి గిజిగాడి గూడు లాంటి 

అనుబంధాలు. వావివరుసలు, రామలక్ముమ్మ గారిని మధురమ్మ 

అక్కా అంటుంది. ఆమే మళ్ళీ విశ్వనాధంగారిని “అన్నయ్యా” 

అంటుంది. మదిర విశ్వనాధంగారిని “బాబాయి” అంటుంది, 

విజయ మదిరను "కా? అంటుంది. మదిర వీజయను 

'విజయా' అని మాత్రమే పిలుస్తుంది. ఆమె విరంజన్ను 

“అన్నా అని అంటుంది. విరంజన్ నుదిరను “మదిరా !” అశే 

పిలుస్తాడు. 

విజయ ఒకప్పుడు విశ్వనాధంగారి కూతురు, లతాధి 

కారిణి. ఇప్పుడు విరంజన్ సహభాగిని. కాదు భార్య. ఈ విష 

యాన్ని అతనే అనేకసార్లు చెప్పేడు. గుర్తు చేసేడు 

విజయ ఒకప్పుడు ఎక్కడికయినా వెళ్ళవచ్చు. ఇప్పుడు 

విరంజన్ అందుకు ఓ అనుమతి పుత్రం మంజూరు చేయాలి. అది 

అరిస్టో క్రసీలోని హుందా. సంపదలోని తలపొగరు. 

ఒకప్పుడు విజయ స్నేహితులు ఆయింటి కెవరయినా 
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వచ్చి కాసేపు కబుర్లు చెప్పుకొని పోవచ్చు. ఇప్పు డందుకు 

విరంజన్ ఇంటివద్ద ఉన్నాడో, లేదో తెలుసుకోవాలి ! అతను 

లేకుండా విజయను కలుసుకోవడం మర్యాద కాదు. అతను 

దగ్గరవుం శు వెళ్ళడానికి వీల్లేదు. తను దగ్గరవుండగా నే ప్రక 

రయినా వస్తే అనుమానం, ఆ|గహం. తను లేనప్పుడు ఎవ 

రయినా వచ్చి వెళ్ళేరని తెలిస్తే సంచేహం. అదే విజయకు 

వెళ్ళివలన వచ్చిన రక్షణ. అవే విరంజన్ కు వివాహం వల్లి 

లభిం చిన హక్కులు, ఆత్మగర్వం. 

ఇప్పుడు హేనుకుంతల విజయకు సన్నిహితురాలు ! 

నుదిర నమ్మిన అక్కయ్య, విరంజన్ దొరికిన భర్త !!! 
విరంజన్ మళ్ళీ చదువుకు వెళ్ళేడు. వైజాగులో అతని 

కింకా "రెండు సంవత్సరాల చదువుంది. 

“వెడాను విజయా ! ఇక్కడ నేనేమీ ఆనందం పొంద 

లేదు” అన్నాడు విరంజన్ వెడుతూ. విజయ నివ్వెరపోయింది. 
నోట మాట రాలేదు. 

“నీవేం విచారించకు విజయా. యూనివర్శిటీలో 

ఈయన సని నే చూస్తానుగా” అన్నది మదిర అభయహాస్ష 

మిస్తూ. ఆమె కళ్ళల్లో మెరిసిన మెరుపు, స్వరూప న్వభా 
వొల్లు అగమ్యగోచ రాలు, 

ఆ ఇంట్లో మిగిలింది విజయ ఒక్కతే. 'హేమకుంతల 

ఎప్పుడై నా ఆమెకు తోడు. విరంజన్, మదిర ఎప్పుడయినా 
వచ్చి వెడతారు. 



121 

18 

ధజయభార తిని చూచినప్పుడల్లా విరంజన్ కు నవ్వు 
వచ్చేది. విశ్వనాధంగారు క నిపించినప్పుడల్లా హుందాతనం 

పదరించే వాడు. 

అందులో ఒకరు కామధేనువు. మరొకరు కల్పతరువు, 

కుడి ఎడమల అతనికి అద్భష్ట్రం గుట్టలుపడింది. వ్యక్తి స్థాయికి 

మించిన గౌరవం. అర్హతకు వెబడిన మన్నన పొందితే 
మనిషికి పొగరు పట్టి అహంభావం ఏర్పడుతుంది. 

విరంజన్ _ నవ్వినప్పుడల్లా “పం నవ్వుతున్నారు ?” 

అనేది విజయ నిష్కల్మవషంగా నే. 

“చెప్పుకో |] 

“ఎందుకో నేనెలా చెప్పగలను ?” 

“విజయా నామీద ఇంతవరకూ నీకు సద్భావం లేదు 

గదూ ?” ఆమాటలో ఓ గర్వం. 

“మీ అంతట మీరే ఊహించుకుని నిందారోపణ 

చేయడం థర్మం కాదు.” 

“అని సంత్భ_ప్తీ పడి నమ్మమంటున్నా వు 2 
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“కాదు హృదయ స్పూర్తిగా విశ్వసించే. చెబు 

తున్నాను.” 

“విజయా నీకు కూడా భర్త అద్భష్టవంతు డవాలవే 

వుంటుంది గదూ ?” 

పజయ కదొక (పళ్న - కాదు పరీక్ష కాబోలు! 

“స్త్రీ చిత్తళుద్దినే శంకించుతున్నారు మీరు.” 
“నేను నవ్వుతూ మాట్లాడుతున్నాను. నీవు దాన్ని 

పరిహాసం చేస్తున్నావు.” 

విజయ మనస్ఫూర్తిగానే నవ్వింది. “నే నెందుకు 
చేస్తానండి * తన భర్త అదృష్టవంతుడు కావాలని ఏ (స్త్రీకి 

వుండదు ?” 

“అయితే అదృష్టాన్ని ఎలా అంచనా వేసారు ?*” 

విజయలో మౌనం, 

“అదిగో జవాబు చెప్పడం లేదు.” 

“ఏం చెప్పను 1 నే నేదయినా తెలియక చెబితే మీకు 

కోపం రావచ్చు. 

విగంజకా ఆత్మగర్వంగా నవ్వు. “రాదులే విజయా 
చెప్పు.” 

“అద్భష్ట్రం అనుభవించ గలిగింది, అంచనా వేయగలి 

గింది కాదు.” 

“విఠంజన్ లో గలగలానవ్వు” పొరపాటు కాదనుకున్నది 

వాసవం కావడం. అదృష్టం. జీవితంలో ఊహించని అంశం 
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(పత్యతం కావడం అదృష్టం. అం తే.” 

 “ఊహించలేనిది వాస్తవం కావడం అదృష్టమే కా నవ 
సరం లేదు. దురదృష్టమూ కావచ్చు; |ప్రారబ్దమూ శావచ్చు.” 

“కాదు నా జీవితంలో నేను ఊహించిన వన్నీ అయాచి 

తంగా అంది వచ్చేయి. నిన్ను చెండి చేసుకుంశేు బావుండు 

ననుకున్నాను. చివరికి జరిగిందా ౯” 

వీజయలో పల్చని నవ్వు. “కానీ అది మీరు ఊహించ 
లేనిది కాదు గదా 

“అవును. కానీ అయాచితమే గదా పీరంన్ లో 

సంతృ్లీగా నవ్వు. 

ఇంతలో ఎదురుగా మదిర. ఆ కండ్లలో తీ వవీత 

ణాలు. ముందు విరంజన్ వంక. ఆ తరువాత విజయవై పు, 

ఆ వెనుకనే మత్తైన చిలునవ్వు. 

“ఏదో నవ్వుకుంటున్నారు *' 

“ఊహించనిది వాన్తవ౦ం కావడం. వాంఛితం ఆయా 

చితంగా ఈడేరడం అద్భస్ట్రమని విరంజన్ అంటున్నారు. అది 
నిజమా అక్కా an 

మదిరలో అదే చిజునవ్వు. “ఊహించనిది ఎప్పుడూ 

స్వాప్నిక మే అవుతుంది గాని వాస్తవం కాదు. అయాచితం 

చానం కావచ్చు. ధర్మం కావచ్చు, అదృష్టం మాతం కౌదు. 
కావడానికి వీల్లేదు. అవునా విరంజన్ ?” 

విరంజన్ ముఖం ముడుచుకుని పోయింది. విజయ 
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కామాటలు బోధపడలేదు. కానీ విరంజన్ ముఖం చిన్నపుచ్చు 

కోవడం చూసి విజయ ఆ సంభాషణ అంతటితో అపివేసింది. 

మదిర ఫక్కున నవ్వింది విరంజన్ వంకచూని. 
“అన్నయ్య కన్న ఆడ వాళ్ళు నయం. తనమాట నెగ్గక 

పోయినంత మా తాన చిన్న బుచ్చు కోవాలి కాబోలు !” 

నిరంజన్ లో తెచ్చిపెట్టుకున్న నవ్వు. 

“అరే! అన్నయ్యా ఇంకా ఆ ధోవశే చుట్టుకుని 

కూర్చున్నావా? లే, లేవాలి. సూటు వేసుకుని రా. షికారు 

పోదాం. నీకేమీ తెలియదేం విజయా! అన్న అలా వుంటే 

వూరుకుంటా వేం. చక్కని బట్టలు వేయించి, బూటు వేసి 

తలదువ్వి కోటు వేయకూడదూ ?” 

విజయలో తన అజ్ఞానానికి సిగ్గు, నిరంజన్ ముఖంలో 

చిణునవ్వు. 

విజయకు తను సాధారణంగానూ, నహజంగానూ 

వుండడం మ్యూతమే తెలుసు. అందానికీ సౌంద ర్యానిక్రి 

నిర్వచనం ఏమిటో ఆధారాలు ఏమిటో మదిశే చెప్పగలదు. 

ఇంతలో జెలాజెలా హేమకుంతల. కిలాకిలా నవ్వు, 

“బావగారూ! మీరు కండ్లు మూసుకోవాలి." ఆమె 

గుప్పెట్లో ఏదో వస్తువు, 

* విరంజన్ అయిష్టంగా. దిగ్యమింగుకునే వాటిలో 

హేమకుంతల స్వాతం త్యం ఒకటి. 

“ఎందుకో 1” 
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“కండ్లు మూసుకోమన్నాగా అంతే” 

“ఊ సరే అయితే!” 

“నోరు కూడా తెరవాలి” 
“హు. నన్నేదో వెరి వెంగళాయి [కింద జను 

కే ఎన్తున్నా వే. ఇంతకూ నీ చేతిలోని డేవింటి ?" 
సామకుంతల పకాపక నవ్వు “అయ్యో జావ, ఆడది 

ఎప్పుడు పరిహాసం చేస్తుందో ఎప్పుడు హేళన చేస్తుందో 
కూడా తెలియక పోయె, ఊ. ముందు కండ్లు మూసిక్షొని 
నోరు తెరవాలి _ ఇదిగో విజీ_ అరే వద్దన్నాను, చేను 
బావతో మాట్లాడుకున్న పుడు ఇటు తీరిగి చూడవద్దని 
చూసినా నవ్వ వద్దనీ చెప్పేనా ?” ముందు నువ్వటు తిరుగు” 
అంది బిదిరింపుగా. 

విరంజన్ నోరు తెరిచాడు. పహేముక్రుంతల గుప్పెడు 
పంచదార అతని నోట్లో పోసి ఒక రబ్బరు బొమ్మను విజయ 
భారతీ ఒడిలో వెట్టికి కీచకిచా నవ్వింది. 

నిరంజన్ గొంతు పొర తప్పి దగ్గుతూ కండ్లె[ర పడగా 
ఆశ్చర్యంగా కండ్లు తెరిచాడు. విజయ సిగ్గుపడిపోయి. లేవ 
బోయింది. 

“ఆగమ్మా అక్కా ఆగు. కోరుకో వేం బావా కోరుకో! 
అబ్బాయా ? అమ్మాయా ఫొ విజయ ఇంకొక్క. కణం కూడా 
ఆగకుండా పారిపోయింది. 

నుదిర ఇంత సేవటినుండి ఆశ్చర్యంగా చూన్తూ వున్నది, 
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హీమకుంతలంశే ఆమెకు ఏవగింపు; కానీ భయం, 

“పవి(టి పౌమా బది? విరంజన్ నెమ్మదిగా వంచ 

చార నమిలి [మింగుకున్నాడు. హేమకుంతల గుక్కపట్టి 

నవ్వింది. “ఇదేం బావ! ఉదయం పంచదార చలిమిడి వద్దం 

టూనే తిన్నావా? ఇది ఎందుకు ఎక్కడినుండి వచ్చిందని 
అడిగేవా ? ఉదయం నీకు పట్టుబట్టలు కట్ట లెన్హు రే. ఏఠతముకో 

శెలియ లేదా + పేమ నవ్వాపుకుంది. 

నుదిర (గహించింది. తన శెలివిలేమికి తనే సిగ్గుపడి 

పోయింది. 

“ విరంజన్ అన్నా! నీవు తం డివి కాబోతున్నావు.” 

విరంజన్ ఎగిరి గంతు వేసేడు. “నిజమా హేమా ?” 

“కాదు. అబద్ధం. సీమంతం మెళ్ళికొడుకు కాబోతూ 

పం (పళ్న వేస్తున్నాడంశును' అంది హేమ కొంటెగా. 

నిరంజన్ సగర్వంగా గుండెలు విరుచుకున్నాడు. 

విశ్వనాధంగారి ఆస్తికి వారసుడు పుడతాడు! 

“నీవు అదృష్టవంతుడివి” అంది మదిర మంద స్వరంతో, 
అందులోనే నిట్టూర్పు. “అయితే _ ఈ అదృష్టం సీ 

కూడాను,” ఇది విరంజన్ ఓదార్పు [11] 

విరంజన్ తండి కాబోతున్నాడని విని విశ్వాసరావు 

గారి ముఖం పద్మంలా వికసించింది, విశ్వనాధంగారి ఆ స్పికి 

వారసుడు పుడతాడు కాబోలు ! 

ఆయన వెంటనే వినాయకరావు దగ్గరకు పరుగె శేరు, 
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వినాయకరావు ఆ సనుయానికి తనలో తనే ఆత్మ 

గతంగా నవ్యుకుంటూ చదరంగం ఆడుకుంటున్నాడు, 

విశ్వాసరావుగారి రాక చూచి “చాపమీద కూర్చోండి” 

అన్నాడు చేతితో చూ వెడుతూ. 

“విరంజన్ తండి కాబోతున్నాడు” అన్నారు 

విశ్వాసరావుగారు నడచి వచ్చిన ఆయాసం అన్నా తీర్చుకో 

కుండానే. 

వినాయకరావు అభినందించేడు శకటు పావును 

మూలగడిలోకి నెట్టుతూ, 

“ఊ అయితే విజయ భారతి తల్లి కాబోతున్న దన్న 

మాట. పుట్టణో యేవాడు మీ ఉభయ వంశ తారకుడు 

అవుతాడు. విశ్వాసరావు గారికి విశ్వనాధం గారికి మనుమ 

డనిపించుకుంటాడు* అన్నాడు వినాయకరావు. 

ఆ మాటలు విశ్యాసరావుగారి ₹వుల్లోంచి రివ్వున 

దూరిపోయి ఆయన హృదయంలో హర్దామోచాలను 

ఛారగా పోశాయి. అది వినాయకరావు నోటివెంట వచ్చిన 

మంచిమాట ! శుభాశాంక !! 

“ఏవైనా ఎత్తులు వేస్తారా విశ్వానరావుగారూ 1” 

అన్నాడు వినాయక రావు చదరంగం బల్లవె పు చూస్తూ, 

విశ్వాసరావుగారు తీరికగా కూర్చున్నారు, చదరంగం 

నల్ల పావులను తనవిగా ఎంచుకుంటూ, 

“నేను నిష్పతపాతంగానే ఆడుతున్నాను, కానీ ఆ 
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నల్ల బలగం ఓడిపోతున్నది" అన్నాడు వినాయకరావు, 

విశ్వానరావు ధీమాగా పావులు నెట్టసాగాడు. 

“అయినా ఆ రాజు కట్టుపడక తప్పదు. మీరెన్ని 

ఎత్తులు వేసినా ఆ బలగం స్థానాన్ని రకీంచలేరు”. అన్నాడు 
వినాయకరావు తనంతట తానే. 

“చూస్తాగా” అని ఆటలో దిగారు విశ్వానరావుగారు. 

19 

శమం వయసు ముప్పది సంవత్సరాలు, 

ఆమె సౌందర్యం విరిసిన పున్నాగపూవు లాంటిది. సౌకు 

మార్య లాలిళ్యాలు ఆమెకు సహాజ ఆభరణాలు. పచ్చి 

పసుపు కొమ్ములాంటి శరీరచ్భాయ. సన్నని ముక్కు, ఆమె 

లేత నీలిరంగు చీర ధరించి అవే వర్ణపు చోళీ వేసుకుని 

నడి_స్టే వాంస తన రూపవై కల్యాన్ని చూసి తల వంచుకుం 
టుంది. అసూయ పడుతుంది. ఆ మెరుపు తీగ అదృష్టం 

దాని హృదయాన్ని రెండుగా చీల్చి ఈర్య్యాగ్నితో దహింప 
"జేస్తుంది. 

సౌందర్య లాలి త్యాల నొసటను స్వాకిళశయగర్యాలు 

కాటుక బెట్టు. ఆమెలో అలాంటి మాలిన్యం వద్భక్కోణానా 
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నలుసంత అయినా అవుపించదు. ఆమె మందహాసం స్వచ్చ 

మొన జాతిముత్యాలు వెదజల్లినట్లుంటుంది. డ్రి సమ్మోహన 

సౌందర్యానికి ౩ చిజున వ్వే సార్థకత, ఆ నవ్వు తొలకరి 

శుంపరగా నిరిష్ట శర[చా|ని నవ్వినట్టూ, గులాబీ విచ్చు 
కున్నట్టూ ఫుంటుంది. మూస పోసిన మృదు త్వానికి 

ఆ హుందాతనమే “ఆభరణం, 

ఆమె ఎక )_డినుండ ఎందువల్ల ఇక్కడికి వచ్చిందన్న 

విషయం ఎవ్వరికీ తెలియను. గొమలానంద్, _శ్యామసుందరీ 
ణాంధవ్య ఒంధనా లేమిటన్న సంశయం ఎవరికీ నివృత్తి 

కాలేదు. 

శ్యామసుందరి పగలల్లా ఆఫీసులో. పనిచేస్తుంది. 

విమలానంద్ రోజంతా సోమరిగా కూర్చుని ౧లోచించు 
కుంటూ వుంటాడు, 

విమలానంద్ కు ఉద్యోగం లేదు. శ్యామసుందరికి 

విచారం లేదు. వీరిద్దరిదీ విచిత్రమైన స్నేహం. విస్పష్టం కాని 
అనుబంధం. విమలానంద్ ఆశకు పర్యాయపదం శ్యామసుందరి 

, నిగహోనికి ఉత్పత్తి అర్థం. నయనాలలోని శాంతి రేఖలే 

విమలానంద్ జీవన వీచికలు. చిజునవ్వులోని హెచ్చరి+ 

శ్యామసుందరి గాంఖీర్యంలోని (పత్యేక త, 

వారిద్దరూ నిత్యమూ కలుసుకుంటారు, నవ్వుకుం 

టారు. ఆశ వెట్టుకుంటారు, పాచ్చరించుకుంటారు, నీస్స ఎవొ 

చెందుతారు, నిట్టూర్పులు విడుస్తారు. పరన్నరం జానీ పడ 

9 
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శారు అనహాయంగా నే నవోయాన్ని ఎత్తి ఇవ్వాలని, అందీ 

పుచ్చుకోవాలని కాంకపడతారు. పరాజయం పొందుతారు. 

వారి ఆదర్శాలకు హద్దులు లేవు. ఆశయాలకు సంకెళ్ళు 

పడవు. ధ్యేయాలకు నిర్వచనం ' లేదు. 

కాలం వారిద్దరి అనిర్వచనీయమైన బంధాన్ని గమ 

నించదు. అది జాకులా దూసుకుని వాగద్దరి హృదయాలనూ 

చీల్చుకుని జీవితాలకు గుచ్చుకుంటుంది. విమలానంద్ వ్యు 

మని అరుస్తాడు, కన్నీటి పర్యంతం అవుతాడు. దై_న్యంగా 

చూస్తాడు, న్లిమితం తప్పుతాడు. 
శాగమ సుందర ఓదార్చుతుంది. నచ్చ _జెబుతుంది, 

వారించుతుంది, 

విమలొనంద్ కు కాఫీ తీసుకోవడం బాధ్యత. భోజనం 

చేయడం బద్దకం. నిద్ర హోవడర విసుగు; 

శ్యామసుందరి అతన్ని పాచ్చరించుతుంది, ఉదయం 

ఆఫీనుకు వెడుతూ భోజనం చేశావా అని గుర్తు చేస్తుంది. 

సాయంతం వచ్చి భోజనం చేసేడో లేదో వంటపా తలను 

పరికించుతుంది. కాఫీ కాస్తుంది. ఫ్రాస్కు అతని 'మేజామీద 

వెట్టి గుర్తుగా చానిమీద అతని రిగ్ట్వాచ్ వెడుతుంది. 

ఎప్పుడయినా ఇతను శైము చూసినా కాఫీ గుర్తుకు వస్తుంది 

గదా అని, 

అయినా అప్పుడప్పుడూ భోజనం చేయడం మరి 

సోళాడు, కాఫీ ముట్టుకోడు, 
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“భోజనం చేయడ'"కూడా మర్చిపో యేంత ఆందోళ 

నలు నీకేమున్నాయిో" ఖని శ్యామసుందరి నిలదీసి 

(పళ్నిస్తుంది. 

“ఇలా అయితే ఎలా ఆనంద్ ! ఏ బాధ్యతలూ నెత్తి 

కెత్తుకొన ఫవనరంబేదు సరే. వేళకు ఫభోజనంకూడా చేయ 

కుంళు ఎలా” అని మందలించతుంది. 

“ఇంత న వ్సకునే తీయు రాలివి నీ వుండగా 

నాకింకేం కావా” సుంద * * అంటాడు అనంద్ 

“కావాని ఆనంద్! “గిసం నీ జీవితం నీకు కాచాలి 

గదా! నీ కిన్ని సపర్యలు చేయగల హక్కు, అధికారాలు 

నాశకేమున్నాయి? వాటిని స్వాధీనం చేసుకునే అదృష్టవంతు 

రాలెవరో?” అని నిట్లూర్చుతుంది. 

చెల్లా చెదగుగా పడివున్న బట్టలు పుస్తకాలు సర్దు 

తుంది, ఇల్లంతా ద్ద౦లా కుుభపరుస్తుంది. 

“ఇలా అయితే ఎలా ఆనంద్? పనిమనిషితో చెప్పి 

అయినా. కృల్టంళా సర్గించుకోవడం తెలియవద్దా?” అని 

కోప్పడుతుంది. 

ఒకనాడు పాతకాలం నాటివి పదిపన్నెండు కవర్లు 

చిందరవంరరగగ పడినండటం చూచి ఇవెమిటని (పళ్నించింది. 

“పదుకుకో. ఒకగి జీవితానికి సంబంధించిన మరణ 

శాసనాలు" అన్నా ఢు నిర్లత్యంగా నే, 
(mm 
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శ్యామసుందరి వాటిలో ఒకటి శెండు చదివింది. 

నిటూ ర్చింది, 
టె 

“నీవు జాధవడతా వెందుకు ఆనంద్ ? కావేరి చాలా 

అవివేకి. అంగి వచ్చిన అదృష్టాన్ని నిర్ణత్యుంభెసి కాలదన్ను 

కుంది. అందుకు నేడు ఎంత చింతించుతున్న దో?” 

ఏవులానంద్ గట్టిగా నవ్వేడు. “ఆమె ఏం చేస్తున్నదో 

నాకింకా తెలియదుగా సుందరీ. అందువల్ల నే కావేరి మీద 

నాకింకా అనురాగాభిమానా లున్న నేమో?” 
Sol MM fo mre కాభొలు! సంపూర్ణ ప్రై ౩ వలసీన వ్యక్తి ఒట్టి 

అడ రై ౦ది" 

“సుందరీ 

“గం ఆనంద్ ?” 

“ఎదుటివారి కిన్ని ఉదారసూరిశ సలహా భిస్తావు 

గచా. నీ జీవితం చుట్టూరా అలా అవధు లేర్పరుచుతా వేం?” 

ఆర్జించిన విజ్ఞానం మా|తం సర్వనాఖ్య (ప్రద 

మౌతుందా ఆనంద్? జీవితాన్ని నీవింత నిర్ణత్యుంగానూ, 

నిష్కుర్ష గానూ వెళ్ళ దిస్తున్నావు, మరి నీ మీద ఒక్కరికీ 
గ్గ అ శిల 

ఆ్మగహం కలగ దేం? అది ఒకొ్కాక్కంరి అద్భష్ట్రం. 

ఆనంద్ నవ్వేడు. "లేదు సుందరీ నీవు (పనంగ ధోరణి 

మార్చడానికే ఇలా అంటున్నా పు, నామీద అనురాగం 

వున్నది నీ కొక్కచదానికే. ఆ విషయం నీ హృదయానికీ 

ఇెలుసు, కాగా అది అనునశాగనూ. : అభిమానమా, అన్న 
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విషయం ఇంకా స్పష్టంగా శేల'నే గదు. .......నిఎంగా చేనంకే 

నీకు అనురాగ మేనా సుందరీ?” 

“అస లా నంచేవాం ఎందుకు వచ్చింది! నిత్యమూ 

అయిదుగంటలశే రివ్వుననచ్చి ఇక్కడెందుకు వాలుతున్నాను? 

“ఏమో జాలిపడి రావచ్చు. లేక... 

శ్యామసుందర. బిగ్గరగానే నహ్వింది. “పొ ర వాటు 

ఆనంద్ . జాలిపడిన (స్రీ సానుభూతి అయినా పకటించు 

తుంచే మోగాని అభిమానం మూతం కాదు.” 

“కఇావచ్చునేమో నుందరీ. అయితే అంఏరూ నీలాంటి 

వాలే అయితే ఎంత జాగుండును?” 

“కాదేమో ఆనంద్ , మౌలికంగా అందరూ ఒకలెటి 

వారే అయినా జీవన పరిణామంలో వారి తత్వాలు మారవని 

వోమీ ఏమిటి. దేవత కాదగిన వ్య క్రి రాతనుడుగా రూపొం 

దనూ వచ్చు. అందుకు భిన్నమూ కావచ్చు. 

"శానీ అనలు గుర్తింపే లేని వ్య క్రిలో. పరిణామం 

సంభవమా సుందరి. నిజం చెప్పు! ఈ (పళ్నకు సమాధానం 

చెప్పకుంశే ....” 

శ్యామసుందరి రివ్వునవచ్చి అతని నోరు మూసింది. ఇంక 

అంతటితో ఆపాలి ఆనంద్. నీవు వేసిన (పళ్నకు జవాబు 

ఇవ్వడానికి నీరాకరిస్తున్నాను. ఇంకా కొంతకాలం. పడు 

తుంది. ఈ లోపుగా. నీవు ఒట్టు వెడితే నన్ను హత్య చేసిన 

నన్హై!” 
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సంద్ ముఖమండలం దీ_ప్పమాన మైంది. 

“నిజంగానా సుందరీ ౬. (పళ్నకు జవాబివ్వడానికి 

అమాత్రం సించేవాం వుందా నీకు” అన్నాడు ఆనంద్ ఆమె 

మెత్తని చీరచెంగును చేతులతో స్పృశిస్తూ. అతని నయనా 

లలో రెండు కన్నీటి బిందువులు. | 
“నీ నేనంకే నీకింత అభిమానం ఎందుకు ఆనంద్ ?” 

"సం చెప్పను సుందరీ! నీముఖం చూడగానే అదొక 

తన్మయత, నీ సౌందర్యంలోని సారిజాతపసన్నత శేన్నెటికీ 

మరువలేను నా హృదయ నుంతటితో | చేమించాలసీ 

నీస్వచ్భతలో అంతగ్సీనం కావాలనీ గాఢమైన కోరిక", 

“కానీ * మనన్సు నిన్ను వంచన చేస్తున్నది ఆనంద్ 

నాలో అంత గొప్పదనం ఏమీలేదు ” 

వారి నిత్య సంభాషణ ఇల గ కొనసాగుతుంది, విమ 

లానంద్ ఎంతో రాగస్పందిత వృాదయంతో శారమనుందరిసీ 

దగ్గరకు లాకు. ౦టాడు. శ్యామనుందరి ప్ ఏహ్యుఖావమూ 

లేకుండా మందస్మితంగా నె అతని హస్త పాశాన్ని వదుల్చు 

కుంటుంది. అతని కండ్లలో కోరిక. అమె ముఖంలో వారింపు 

హృదయంలో నిగ్రహం. అతనిలో దైన్యం, నై_ రాళ్యం. ఆమె 

అంతర్యంలో జాలి, సానుభూతి, ఇది వారి దినచర్య, జీవితం, 

సంఘపు మలుపులలో ద్వేషాసూయలు. ఆనంద్ అంత 

రాంత రాలలో ఆరాధన. శ్యామసుందరి ముఖంలో నిర్ణ త్యం. 

ఆపెన దయ. 
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శ్యామసుంపరిని చూచి లోకులు గుసగుసలాడ (ప్రయ 

త్నస్తారు. ఆమె పీమలానంద్ సరననే కూర్చుని రితాలో 

బజారుకే వస్తుంది. ఆమె రహాస్యాల జాబితా తయారుచేసి 

(పకటించబోయే వారి నుఖాలు _వెలవెలా, తెలతెలా 

పోతాయి, 

శ్యామసుందరి అ తరువాత ముఖం వాల్యుగుంటుంది. 

ఎప్పుడయినా ఎవ్వరూ చూడకుండా "రెండు కన్నీటిచుక్కలు 

రాల్చి హృదయభారం దించి వేసుకుంటుంది. 

విమలానంద్ బాధపడతాడు. లతో అతన ముఖ 

వుండలం ఎ|రవడు తుంది, (పపంచం ట్ (పలీళారం తిర్చుకో 

లేని కొత. 

చలించిపో తాడు. సుందరిని తనవై_సు తీసుకుని మృదు 

వుగా చుబుకాన్ని ౨ కెత్తుతాడు, 

ఆమె కంటిలో అుజల "లు. గ పళ్ళదయంలో 

శూలం గుచ్చినట్లు బాధ, 

“సుందరీ నిలాపనిందలన్నీంటికి నేనే కారణం. ఇంత 

నించాభారాన్ని. భరిస్తూ. కూడా మనకెందు కీ అంతరం” 

అంటాడు. 

సుందరి నయనాలనుండి ముత్యాలు జలజల రాలాయి, 

“లేదు విమలానంద్ ! మనిద్దరికీ అంత సాన్నిహిత్యం వద్దు. 

అలాంటి అదృష్టం కొరకే ఎదురు చూద్దాం. (పస్తు తానికి 

క్షమించు” అని గదిలో దీపం వెలిగించి ని దపో యేప్పుడు 
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పాలుసుచ్చుకోవడం మరచిపోవద్దని చెప్పి వెళ్ళిపోతుంది. 

ఆనంద్ ఆంతర్యంలో పరిపా-రం లేని అల్లకల్లోలం మాతమే 

మిగులుతుంది. 

అనాడు ₹్యామనుందరి వచ్చేప్పటికి పిమలానంద్ 

వాహ్యా? వెళ్ళళోతున్నాడు. 

“ఎక్కడికి ఆనంద్ ఎక్కడికో బయలుదేరి వెడుతు 

న్నా వే” అంది శ్యామసుందరి కాఫీ ఫ్లాస్కును మూత తీసి 

పరిశీలించుతూ. 

అనంద్ ముసిముసి నవ్వులు నవ్వేడు... “ఇవ్వాళ 

భోజనం, కాఫీ ఏదీ మర్చిపోలేదులే సుందరీ”. 

“సమో భోజనమే గుర్తు వుండని న్య కి ఇతర విష 

యాలు ఎలా జ్ఞ ప్తీలో వుంటాయో !” అంది శ్యామ సుందరి 

మిగిలిన కాఫీ గ్లాసులోకి వంచుతూ, 

“నీ సాన్నిహిత్యం ఉన్నంతవరకూ మర్చిపోయినా 

ఇబ్బంది లేదులే సుందరీ. నీ వెలాగూ తప్పనిసరిగా గుర్తు 
చేస్తావు గదా”, 
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ఇృమసుందరి నస్స్వకుంది, “ఎప్పుడూ ఈ పరాధీనత 

ఎమిటో” అంటూ కప్పులోని “కాఫ్ సగం సొసరులినిక వంచి 

ఆనంద్ కందించింది. 

“అదిగో వీ భాగంలో కూడా నాకు భాగం పంచు 

తున్నావు". 

“పొరపాటు ఆనంద్. ఈమా]| గమింినా నేను పొలు 

సంచుకోగలుగుతున్నాను” అంది శ్యామసుందర. కాఫీని 

ఆప్యాయంగా పదవులకు అందుకుంటూ, ఇద్దరూ నవ్వుకంంటూ 

పార్కుకు వెళ్ళేరు. 

ఆనంద్ తనలో తనే నవ్వుకున్నాడు. 

“ఏదో... .నవ్వుకుంటున్నావు ?” 

“నిన్ను గురించే సుందరీ! శాదు మన్ని గురించి. 

నన్నందరు ఎంత నిగహంకల వ్యక్తిగా గు ర్తించుతారో 

అంత తొందరపాటు వుంది నాలో! నిన్నందరూ ఎంత చంచల 

మైన వ్యక్తిగా భావించుతారో అంత నీగవాం వుంది నీలో ! 

ఈ (ప్రపంచం నన్ను చూసి భయపడుతున్నది. కాని అందుకు 

తగ్గ (ప్రతిఫలం నాకు దక్కడం లేదు. (ప్రపంచంతో నీవు మాట 

పడుతున్నావు. కానీ అందుకు నీవు |పతీకారం తీర్చుకోవడం 

లేదు. ఇలా మాట పడుతూ కూడా మొహమాట పడటం 

మనలోని బలహీనత యేమో సుందరీ 

“కానీ నీవు ఎప్పుడూ ఇలానే ఎందుకు ఊహా చేస్తావ్ 

ఆనంద్ ?” 
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“ఒక్క నీ వ్విియంలో తప్ప మరెప్పుడూ చేయను 

శ్యాం, కావేరినీ ముందు చుమించాను, ఆ తరువాత అభిమా 

నించేను. కానీ నిన్ను ముందర అభిమానించేను. ఆ తరువాత..” 
“ఆపు విమలానంద్. ఇలా అయితే కొంతకాలం 

పోయిన తరువాత నా మీద గౌరవం తప్ప మరే భావమూ 

మిగలకపోవచ్చు' అంది దగ్గరగా నడుస్తూనే. 

అప్పటి! సొయం|త్రం ఆరుగంటలయింది. పార్కులో 

అందం సురీపిప్పుకుంది. అనంద్ కు శ్యామసుందరి పక్కన వుంశే 

ఇవేవీ పట్టవు. పరివేష్టిత జనాన్ని గమనీంచడు. 

పెర్కు చివరికి వెళ్ళసరికి అసంద్ నయనాలు విన 

యంతో పీపబ్చశయి. ఎదురుగా ఏజబయభారతీి, విరంజన్ 

కూర్చుని వున్నారు, 

“ఎజయభారలీ |” ఆశ్చర్యంగా అరిచేడు విమలానంద్ i 

ప.ఒయముఖం ఏివర్ణ మైంది. ఫఖియంతో కంపించి 

పోయింది. ఫిరంజన్ విజయ వంక, వీమలానంద్ వంక సందే 

హోస్పదంగా చూడసాగాడు. | 

భ్యామసుందరి జరిగిపోయిన పొరపాటును అరక్షణంలో 

గుర్తించింది, 

"అలా ఆశ్చర్యపడ తా వెం విజయా. వీరు విమలానంద్ 

లోగడ ఒక పర్యాయం పరిచయంచేశాను గుర్తు లేనేలేచా ?” 

అంది స్వాతం త్యాన్ని తీనుకుంటూ. 

“ఓ ఓ నమస్తే” అంది విజయ తడబడుతున్నట్లుగా, 



139 

ఈసారి పిమలా“ంద్. ఖన్నుడియ కతు 2 య ఎనిన), 

కనక తెలియనశు నటీస్తున్న దని, 
“వీరు నూ శ్రీవారు” అంద పిజయ గమరాసంద్ను 

పూర్తిగా ఉపే&ంచి శ్యామనుందరకి పు వయంచేస్తూ, పరస్పరం 

నమస్కరించుకు న్నారు. మాట్లాడుకు స్నారు, విమల*నంద్ 

ముఖం చిన్నబోయింది. ఎదీ ఆరని కొక పంప పెట్టు. నూత 

నానుభవం. కోపాగ్నితో దహించుకొనిపొయ శద. 
ఛశ్యామనుందరి నయనాలతో నే అతగ్ని వాగంచింది, 

అతని ఆ|గిహం (సబ్వలించకి ముందే అక్కడినుండి దాాశీసంది. 

ఇద్దరూ పార్కు బయటి కొొస్తుస్ఫాగు, 

“నీ తొందరపాటు చాలా (ప్రమాద ఫరిశ మంది 

ఆనంద్” అంది మందలించుతూ. 

ఇంతలో ఎదురుగా మదిర! పివీలానంద్ అగ్గరపొ 

తంగా చూచేడు. ఆమెను పలుకరింబంలో కూడదో అతనికి 

అర్థం కాలేదు. మరి ఆమె కూడా “స్తీ' కచా! 

కానీ మదిర స్వాతిచినుకులు పడినట్లు చిజునవ్వు 

నప్వీంది. ఆమెలో విజయది ప్రి . వెల్టివీరుస్తున్నది. నాలు 

గంగుళాల _ వెడల్పాటి జరీ అంచు చేనేత చీర. మెడలో 

కాంతులు చిమ్ముతున్న న(జాలహారం, ఆమెలో ఏదో పెద్ద 

మార్పు. ఆ మా న్పేమిటో ఆనంద్ కు అంతుబట్ట లేదు. 

“హాలో ఆనంద్ !” మదిరే చొరవగా కరచాలనం 

చేసింది. చలిని పొదిగిన వ|ఒపుటుంగరం తళుక్కుమంది. 
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“ఆమె +వగు *' మదే (పళ్నించింది. 

“శ్యామసుందర” ఆనంద్ ర్లు ప్పంగానే జవాబు 

శ్యామసుందరి కండ్లు చెద్దవిచేసి చూస్తున్నది. మదిర 

అంత త్వరగానే 'మరుపులా కదలి వెళ్ళింది. 

“ఈము పరు?” శ్యామనుందరి (పశ్నించింది. 

విమలానంద్ నివ్వెరపోయాడు. “ఇలాంటి (పళ్నను 

నువ్వు ఎన్నడూ వెయ్య లదు.” 

“ఇల్ల "౦టి న్య కిని నే నింతవరకూ చూడనూ లేదు.” 

₹్య్యామనసుందరి క*వాలనే మదిరను i అని సంబో 

ధించడం లేదని (గహించాడు. 

''విజయభారతి సోదరి, సన్నిహిత స్నేహితురాలు”, 

శ్యామసుండరి ఆశ్చర్యపోయింది. “నిజమా నంద్ ! 

ఈమె విజయ సోద నేనా? 

"అవును. శానీ సుందరీ !, విజయ ఇంత అవమాన 

కరంగా (ప్రవర్తించ గలదని నే నెన్నడూ భావించలేదు. 

విజయను చూసేవా నన్ను తెలియనట్లు ఎలా నటించిందో !”' 

“ఆమెతో వున్న వ్యక్తి ఆమెభర్త అని నీకు తెలు 
ననుకుంటాను,” 

“అయితే 

“అదే ఆనంద్ నీతో పేచీ. నీకు (ప్రపంచాన్ని గురించి 

భయంలేదు. నేను చాన్ని గురించి పట్టించుకోను, అందరూ 

9% 

| 
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మనలాంటి వారే అనుకుంళే ఎలా?” 

ఆనంద్ తెల్లబోయాడు. “నీ వనేదేమిటో నా కర్ణం 

కాలేదు.” 

“ఆనంద్! విజయగురించి నీ కేం తెలుసో నేను చెప్ప 

లేను. కానీ ఆమె కాపురాన్ని అత్యంశగయంగా వెళ్ళ 

'దీస్తున్నదని మాత్రం చెప్పగలను.” 

ఆనంద్ ఆమె మాటలను (తోసివేసేడు. “ఈ విష 

యంలో మాతం స అభి పాయం నిజం కాదు నుందరీ. 

విజయ ఎన్నడూ అంశ పిరికిపంద కాదు. ఏ మాటనయినా 

నిష్కర్షగా ముఖాన శెప్పడానికి రవ్వంగ కూడా సంకో 

చించదు.” 

శా్థమసుందరి నిరసించింది. "ఆమె వన్తుతః అలాం 

టిదే కావచ్చు. కానీ జీవితం వేరు. పరిస్థితులు వేగు. పరిస్థితు 
లను బట్టి జీవన పకృతిలో నే మార్పు రావచ్చు.” 

విమలానంద్ ఒక్కక్షణం మౌనం వహించేడు. “శానీ 

విజయ అసమాన సౌందర్యవతి కదూ ?" 

శ్యామసుందరి బిగ్గరగా నవ్వింది. విమలానంద్ ఉడికి 

పోయాడు. “నీవు సరయిన సమాధానం చెప్పవలసి వచ్చి 
నప్పుడల్లా నవ్వుతావు” అన్నాడు. 

“నవ్వక ఏం చేయను ఆనంద్ ? నీవు నన్ను [ వేమించా 

నరికే ప్పేవు....ఆ తరువాత కావేరిని ఇదివరలో నే | పేమించి 

వున్నానని అన్నావు... .ఇవ్వ్చుడు విజయ అనమాన సౌందర్య 
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వని కదూ అని గన్నే |పక్నించుతుస్నావు....స్ర్రీ యొక్క 

ఈగ్యాసహాసంలను ఇలా పరీక్షకు 'వెడఆా వెందుకుఆనంద్ ?”” 

ఆనంద్ అసహాయంగా చూవాడు, 

“sg ఎసరివద్ధా ఓ (పేమ పీచికనూ గుప్తంగా 

చాచుకోళవు, బహుళ ఈ నిష్మాపట్యాన్ని చూసె స్త్రీ 

నిన్ను (శమించుతున్న సమో ! కానీ మనసులో అనుకున్న పో 

న్నీ బయటికి అనకూడదు ఆనంద్. 

విమగానంద్ లస్ట్ [కుంగిపోయాడు. శ్యామసుందరి 

మళ్ళీ అతన్ని బుస్జగించింది, అది అతనిని బలహీనత ! అనే 

mh పన TOU లో గ్ర 

pn a3 ye న్స nD NAN | | cm 11 | త న్ 

21 

ఈ సళలసృష్టికి కాంణం దైవం అయితే కావచ్చు 

కాని కొందరు పుట్ట ఒక వయనువరకు పెరిగిన త ర్వాత తను 

జీవితాలను తామే మలచుకోవడం | పారంభించు తారు. 

అందుకు అవిరళ పోరాటం సాగనూ సాగుతుంది. కానీ 

కొందరి జీవితాలు దైవం సృష్టించినట్టు ముగిపదారా*ల్లా 
ర లు గ థి గ 

యభాతధంగానే వుంటాయి. వాళ్ళు అలాంటి జీవితాలనే 
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చేత బుచ్చుకుని తలవంచుకొని చారినే వడి నడుస్తారు. వారి 

దొక శశ్వం ! వారిలో విప్లవ వీచికలు ఎప్పుడయినా నిప్పు 

కణాల్లా (వ్వూరిల్ల వా అంతే ( ప్యూరిల్ల వు అని సమాధానం 

కాదు. కానీ వాటికి నలునంత అవాంతగం ఏర్పడగా నే సెంఫ 

వానికి అలవడిన ఆటవిక జంతువులా బందిఖానా బివితం 

శేయస్కరమనీ, గంగకి తమనీ బలీయమైన అగి పాయా 

లేర్చడ తాయి. కట్టుకొయ్య నుండి మెడపలుపు ఫిప్పగానే 

బండి కాగి [క్రిం” వచ్చే దుక్కి బద్దుల్లా వారి జీపిశాలు 

మొద్దుణజాగి 5 సోోతాయి. 

ఇంక నశ్వాసీకే హేమకుంతల ఆశ్చగ్యసడుతుంది. 

సిమలానంద్ అసహ్యాంచుకుంటాడు. శ్యామసుందరి నవ్వి 

“మీరిద్దరూ అనుభవ ళూస్యులు. , ఇది భీవిచం. బీవిళంలో వదో 

ఒక తణంలో అయిష్టంగా నే విషం సుచ్చుకోవలసి రావచ్చు, 

పిచ్చి ధై _ర్యమూ, మొండి సాహసనమూ నిస్వతం౮ జీవితానికి 

|పొతిపదిక చేసిసోపీశాకిని చేసాయి. అందువల్ల స్యాతిశయం 

ఫో ఏడవచ్చు నమో గానీ శాంగ సం సృన్తులు నాశం కాదు” 

అంటుంది. 

ఇదే ఉపేక అయితే గమనేవాడో మరి. అతను ఇల్లు, 

వాొరిగ్) స్నేహితుల్ని వదిలి, రాగబంధాల్ని, గెంచుకొని 

వ్యాధి గస్తుడై జ్జాత౦గా ఎక్క డో సళ్ళిరోతున్నాడు. 

కనుక అతని అథి సాయం ఏమిటో మనకు తెలియదు. కానీ 

“జీవిశం బీవిశమే ! ఛాగికి మార్పులూ, చేర్ళులూ, మరుగులు 
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దిద్దడాలూ వుండవు” అని అసీవుండేవాజే మో అని మాతం 

ఊహించుకోవచ్చు. 
అయితే విజయభారతి ఇలాంటి సంచేహోాలలో వేటి 

లోనూ చిక్కుపడ లేదు. ఉపేథ ఆమె తిరుగుబాటు స్వభావం 

మీద చన్నీళ్ళు చల్లి న నాటినుండి జీవిశాన్ని మౌనంగా అంగీక 

రించటం మా|తమే నేర్చుకుంది. 

ఇప్పుడు విగంజ్ ఆమెకు భర్త. తన ముందున్నది 

జీవితం. చాని చలనాసీకి ఎంత మౌనం, లొంగుబాటు అవస 

రమో జంగా అంగీకరింణటమే ఆమె చేసే పని. 

ఫిరంజన్ ఎప్పుడయినా వై జూగ్ నుండి వస్తాడు. 

అ తరువాశ శెండు గోజలకో మూడు రోజులకో మదిర 

(వత్యతమే "తుంది. 

అతను వెనుకటి విరంజన్ కాదు, మదిరను చూ స్తే 

అతనిలో బెదురు, భయం, లజ్జ నగైరా భావాలు న్య క్షం 

కావు. 

ఇప్పుడామె ఇదివరకటి మదిర ఇాదు. వెనుకటి మదిర 
విజయను చూసి అళ్చర్యపటజెది. కొద్దిగా అనూయ పజేదేమో, 

ఇప్పు డామెలో స్వాతశయ అహంభావాలు శ్యామసుందరి 

లాంటి వ్యక్తులు స్పష్టంగా పోల్చుకోగలరు. విజయ, విళ్వ 

నాధంగారి ఆస్తీ సంపదలు ఇప్పుడు ఆమె విస్మయానికి 

కారణం కావు. విరంజన్ అంశు ఆమె కిప్పు డెంతో అభిమానం. 

విజయభారతి అంశే చిజునవ్వు. 
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ఓ౦టినిండుగా రవ్వలనగలు. నాలుగంగుళాల మేర 

జరీ అంచులున్న పల్చని పట్టు చీరెలు, మొహమలు శెప్పులు, 
ఇవన్నీ ఖరీదు చేసుకునేప్పుడు ఆమెకు విజయ సంగతి గుర్తు 
రాలేదు, 

అవును మరి! డబ్బు మదించి వున్నవాడు ఆర్థిక 

సమతను గురించి విశాలాఖి పాయాలు కలిగివుండాలి గాని 

మిగతా వెందుకు ? 

అయినా విజయకు సంతోషమే. ఆమెకు అంతర్గ తంగా 

ఆనందమే. విరంజన్ తనతోనే గాక తన వారందరితో 
కలుపుగోలుగా మాట్లాడి తే మంచిదే కడా? 

ఒకప్పుడు మదిరను చెదురు చూపులు చూసిన విరం 

జన్ కు ఇప్పుడు మదిర ఇచ్చిన కాఫీయే బావుంటుంది. మదిర 

దగ్గరవుంశునే భోజనం రుచించుతుంది, ఆమె ఎన్నిక చేసిన 

బూటూ, నూటూనే అందంగా వుంటాయి. 

ఆప్రులంతా ఇలా పొరుపులు లేకుండా కలసి క ట్టుగా 

వుండడమే విజయకు కావలసింది. 

విజయకు డబ్బు కొదువలేదు. విజయ అతని అఖీష్టా 
నికి దేనికీ ఎదురు చెప్పదు. అది గాడిన పడిన వారి జీవితం, 

“విజయా నీవు అబ్బాయిని కనవలసిందే” అనేవాడు 

విరంజన్ శాసించినట్లుగా, 

“అదెలా? అది నా చేతిలోని పనాిి”అనేది విజయ 

తెల్లబోయి, 

“అదంతే ! నీవు అబ్బాయినే కంటావు అనేవాడు 

10 
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విరంజన్ తనకు తెలిసినట్టు, 

, తనకు మనుమడు పుడితే తిరుపతిస్వామికి నిలువు 

దోపిడీ ఇస్తానని విశ్వాసరావుగారు మొక్కుకున్నారు. 

“ఒక్క తవె వీరందరి కోరికలూ ఎలా తీర్చుతావు? 

ఒక పని చేస్తావా?” అనేది హేమకుంతల, 

“రవింటది?ో 

“ఒక అడ వీర్ణను, ఒక మొగ పిల్లడ్ని కలిపి కవల 

పిల్లల్ని కను, అందరి కోరికలూ తీరుతాయి” అనేది హేమ 

అందరూ సకసకా నవ్యుకునేవారు, 

నిని 

విక్వనాధంగారు. ఎప్పుడో అక్కాంట్సు చూసు 
కున్నారు. అప్పటికి విరంజన్ చేర పధిహేనువేలు ఖర్చు 
న వుంది. అదంతా బ్యాంక్ లోనుండి [డా చెసుకున్న. 
క్యాప్. విశ్వనాధంగారు 'తెల్లబోయారు. ము స స 

క్యాష్ చేయడమా |! 

i "ప! ఇదంతా ఎందుకు [డా చేసినట్లు?” 
అన్నారు ఆశ్చర్యంగా. “ఎందుకో తెలియదు. విరంజన్ గారు 
(డో-చేని వంపమన్నారు. పంపేను. ఎంత కావాలన్నా పంవ 
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మని మీకే కదా చెప్పేరు eg 

విశ్వనాధంగారికి నోట మాట రాళేదు. అంతలోనే 

తశ్తరపాటు సర్దుకున్నారు. “పంవమన్నాను; కానీ బ్యాంక్ 

లోంచి క్యాప్ (డా చేసి పంపమన్నానా + ఈసారి ఎప్పు 

డయినా కావలసివుంజపే బ్యాంక్ చక్ (వాసి పరప” 

అన్నారు నవ్వుతూ. “ఇలా వేయి, శెండు వేలూ బ్యాంక్ 

లోంచి (డా. చెయ్యడం ఎంత నామర్గా” అని హుందాగా 

నవ్వేరు. 

ఈసారి పాలిపోవడం శాస్త్రీ) వంతు, 

మరో మారు డబ్బు |డా చేసి పంసమంశు మేనేజరు 

శాస్త్రి చెక్ పంపడం చూసి విరంజన్ కుద్దుడయ్యాడు. 

అళని అహం దెబ్బ తింది. అతిశయం రెచ్చిపోయింది. 

“ఇందులో పోయిం దేముంది. చక్ అయితేనేం? 

డబ్బయి శే నేం?” అంది మదిర నవ్వుతూ. విరంజన్ ఆమెమాటను 

(తోసివేసి శరవేగంగా విజయవాడ వచ్చేడు. అతను నిప్పు 

కణంలా కణకణా మండిపోతున్నాడు. విశ్వనాధంగారిని 

చూసి ముఖం మాడ్చుకున్నాడు. మేనేజరు శ్యాస్త్రిని చూసి 

బున్ఫుమన్నాడు. చరచరా లోనికి నడిఛాడు. విజయను 

చూసి చరచిరలాడుతూ మండి పడ్డాడు. నిప్పు ళగలు 

క క్కేడు. 

“వవింటిదంతా?ో అని విజయ రిచ్చపడింది. లోలోపల 

భయం, 
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“నాకు డబ్బు కావాలి 
et 

అందు కింత రాద్ధాంతం ఎందుకని ఆళ్చర్యం. తీసు 

కోండి ఎవరు వద్దన్నారు. మీకు అడ్డుపడిం దెవరు?” 

“ఎవరూ. అడ్డుపడ లేదు. ముస్టివాడికి (వాసిచ్చినట్లు 

చెక్ (వాసి పంపేడు.” చెక్ విజయ ముఖాన కొశ్లైడు. 

ఆమె బిర విగునుకు పోయి రాయిలా నిలబడింది, 

“మూడ'వేం చూడు!” 

విజయ నిర్జీవంగా చెక్ తీసుకుంది. అందులో విరం 

జన్ కు (కాస్ట్ చెక్ శెండు వేలకు ఆర్డరు వేసి వుంది, 

విజయ కేమీ అర్థం కాలేదు. 

“అంశు నేనెంత డబ్బు వాడుకుంటున్నానో బాంక్ లో 

పొందికగా లెఫ్ధ | వాసి వుంటుందన్న మాట! శేపు వదయినా 

జరిగి లే...” 

విజయ అతన్ని (పాథయపడింది. “ఇంక అంతకుమించి 

ఏమీ అనవద్దు. మీకు కావలసింది డబ్బేగా! ఎంత కావాలో 

చెప్పండి,” 

నిరంజన్ మూతి బిగించుకుని కూర్చున్నాడు మాట 

లేనీ రాయిలా, 

విజయ నెమ్మదిగా కదిలింది. అప్పటికి సాయంత౦ 

ఎనిమిది గంటలు. కాళ్ళీడ్చుకుంటూ ఆఫీసుగది వైపు చారి 
తీసింది |క్రింధికి. లంకంత ఇంట్లో ఎవరు ఎక్కడున్నారో 

ఎవరు వచ్చి పోతున్నారో ఎవరికీ పట్టదు. 
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ఆఫీసు గదిలోంచి ఎవరివో మాటలు వినబడు 

తున్నాయి. అందులో ఒకటి (స్కీకంఠస్వరం, విజయ నిలిచి 

పోయింది, కిటికీ పల్చని శెరలోంచి ఆ (స్త్రీ స్వరూపం కాన 

వస్తున్నది, 

కవటాకులాంటి అందగత్తె. నన నాగరికత 

నాజూకుతనం శరీరం నిలువెల్లా నింపుగుంది. వ్య్టిలో గర్వం, 

వరక్తనలో నిర్లక్యుం, కండ్రలో మిలమిల. “పెదవుల మీద 

అహంభావంతో కూడిన చిజునవ్వు. తల వెంట్రుకలు క్తి 

రించి భుజాల మీదికి వేలాడుతున్నాయి. _ వై నులాంటి 

చూపు కోన కళ్ళు, వాలే రెప్పలు. వింటిలా వంకులు తిరిగి 

వంపులు నొక్కుకుంటున్న శరీరం. 

సోఫాలో, రొమ్ము విరుచుకుని, అందాన్ని వింటిలా 

వంచి, వతస్థలాన్ని జాణంలా ఎక్కు వెట్టి కాలుమీద కాలు 

వెసుకుని సునిశితంగా చూస్తూ నవ్వుతోంది. ఈ (పపంచం 

లోని పురుషత్వాన్నంతనూ లొంగదిసి పిడికిలి పట్టగల 

నన్నంత ధీమా. ఏ అదుపూ అడ్డూ సహించలేని స్వేచ్చా 
న. 

విశ్యనాధంగారు చేస్తున్నది మామూలు సంభాషణ 

కాదు. అది పరామర్శా కాదు. వ్యాపార వ్యవహారాలు 

చర్చించడమూ కాదు. ఆ మాట్లాడటంలో (పా ధేయత, బుజ్జి 

గింపు, నచ్చశెప్సటం! ఆళ పెట్టడం! బేరం చేయడం! లంచం 

పెట్టడం! 
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“సి ల్రాలి! నీవీ పని చేయక తప్పదు. బ్యాంక్లో 

ఓవర్ |డాఫ "వెరుగుతూంది. థియేటర్ రిలీజ్ వ్యవహారం 

పూర్తి కాలేదు. లోన్ (గాంటు కావడానికి మాసాలు గడిచి 

పోతున్నాయి. నాధూరాంసేట్ ఇస్తానన్న మొత్తం ఇంకా 

చేశ్రికంద లేదు. ఇలా అయితే ఎలా ? 

సీలాలి నవ్వింది. ఉల్లిపొర చీర భుజాల చుట్టూ రా 

కప్పుకుని మరింత వెనుకకు వంగి చేతి ముని వెళ్ళతో జుట్టు 

సవరించుకుంది. 

“నేనిప్పుడు అవసరం వచ్చేను కాబోలు!” ఆ మాటలో 

వ్యంగ్యం. కంఠస్వరంలో ఎత్తిపొడుపు, "నాకు తెలుసులే అన్న 

నిర్ణథ్యం. “నేను తలచుకుంటే ఆ వని ఎంతో అన్న 
అవాంభానం. 

“అదేవింటి నీకు కాదన్న దేమిటి. ఏం కావాలి?” 

“ఓహో, కాదన్న దేవిటి? నేను కోరుకోవాలి కాబోలు! 

మీరు అనుమతిస్తారు. అంతేనా” వకపకా నవ్వింది నీలాలి, 

“మీరు ఉదార స్వభావులు. అయినా చెప్పండి 

వింటాను. |పొశెక్టర్ల ఖరీదు చేయడంలో మీకు యాభయి 

వేలు కలసివచ్చేట్టు చేసింది ఎవరు? విశ్వాసరావుగారి థీయే 

టర్లమీద మీ"పేరన అప్పుపుట్టించించెవరు? ఇప్పుడు నాధూరాం 

'సేట్ ఇస్తానన్న మొత్తం శేపు అందనుంది. వీటన్నింటికీ 
మీరు నాకు అవునన్న చేమిటో చెప్పండి?” 
= నిళ్యనాధంగారు ఎగిరి గంతువేశారు. “సేట్ వ్యవ 
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వోరం పో ర్తయించా?” 

“ఆ అయింది. వ్యవహారాలన్నీ పూర్తి అవుతూనే 

వున్నాయి. మీ వాగ్దానాలే చెల్లుబడి కావడం లేదు.” 

నీలాలి మూతి ముడుచుకుంది. 

“చెప్పు నీకేం కావాలో చెప్పు. ఏం కావాలో చెప్ప 

కుండా నించారోపణ చేయడం బాగుండదు.” 

నీలాలి దిగి వచ్చింది, “నిరుడు తీసిన కారు పాతబడి 

పోయింది. కొత్తది తీయాలి. యాభయివేలు వెంటనే 
కావాలి” 

విశ్వనాధంగారు బలవంతంగా నే నళ తెచ్చుకున్నారు, 

“సరే ఇదుగో” బ్యాంక్ వక్ (వాసి ఇచ్చేరు. 

నీలాలి పకపకా నవ్వింది. “విశ్వునాధంగారూ! నేను 

కో భాగస్టురాల్నీ, స్నేహితురాల్నీ కాదు. నానా ఈ 

బ్యాంక్ చెక్ ఇవ్వడం * ఈ చెక్ ల సంగతి నాకు తెలియందా? 

మీ వద్దనుండి డబ్బు తీసికొన్నట్లు నా"వీరు బ్యాంక్ లే 

నమోదు చేసుకోవలసినంత అవనరం నాకింకా పగ్గ డలేదు, 

మర్యాదగా "రేపు (డాచేసి కామ్ వంవండి” నీలాలి చక్ 

విసిరి ఆయన ఒడిలో పార వేసింది. స్ 

“అంతేకాదు. నేను ఇక్కడే ఇంకొక, చదిరోజలుంఢ 

వలసిన అవసరం వుంది ఇక్కడే వుంటాను.” 
“ఇర గజా 

“అవును. ఇక్కడే ఈ ఇంట్లో పతా 
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“అది నీకు మంచిదనిపించికే అలాగే చేయి” 

నీలాళి బిగ్గరగా నవ్వింది. (ప్రీత్వంతో స్వార్థ లాభా 

లన్నీ కూర్చుకోవచ్చు. ఇంట్లోని (స్త్రీకి పరచా! బయట స్త్రీ 

(పపంభానికి ఎర! అంళేనా? సశే! మీ మర్యాద మీవద్దనే 

వుంచుకోండి. శేపు పన్నెండు గంటలకల్లా యాభయి వేలు 

పంపండి” నీలాలి పాచ్చరించి చరచరా వెళ్ళిపోయింది, 

విజయ కొయ్యబారి పోయింది. ఆమె గుండెల్లో ఒక 

అట౦బాంబు "పల్చినట్లయింది. ఆమెలోంచి ఓ అసహ్య 

భావం. ఏహ్యాత. 

ఈ "పేక మేడలూ, స్వర్ణ హర్మాాలూ కల్మష పూరిళా 

లన్న మాట. పావవంకిలా లన్న మాట. 

విజయ గిగుక్కున వెనక్కు. తిరిగి వచ్చింది. ఆమె 

వదనం మ్లానపూరిత మైంది, 

ఎవర్ని విశ్వసించడం! ఎవరి నిజాయితీని, చిత్తశుద్ధిని 
నమ్మడం ? ఎవరిది నిర్మల స్వభావం? ఈ (పశ్నలతో ఆమె 

తల్లడిల్లి పోయింది. 

ఆమె రాక కొరకు ఎదురు చూస్తున్న విరంజన్ 

ఆమె ఓంటరి:గ, నిస్సత్తువగా రావడం చూసి కుతూహలంగా 

అగిపొయ్యాడు, 

విజయ ఆకారం చూడగానే అతని కేదో అనుమానం, 

సందేహం, అక్కసు. అనాలోచిత మనోగత నిందారోపణ, 

“వది డబ్బు *” ముక్కుగోళాల్లోంచి వేడి శగలు, 
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న్రేద్దు,” 

“తు 12 

“డబ్బు విషయం నాకు తెలియదు. మీ కివ్వటానికి 

నాదయిన సొమ్ము నయానైస కూడా లేదు. నాన్నగారి 

యిష్టం. ఫీ యిష్టం.” అది ఆమె చెప్పగలిగిన జవాబు. 

“అంశే ఆయన లేదని చెప్పారన్నమాట?” ' 

విజయ తల అడ్డంగా తిప్పింది. “లేదు ఆయ నేమీ 

చెప్పలేదు. విరంజన్ ! దయచేసి నన్ను ఆర్థిక వ్యవవహోరాల్లోకి 
ఈడ్చకుండా వుండలేరా?' అది విజయ అభ్యర్థన, 

విరంజన్ ముందున్న కేబుల్ మీది కప్పులు, సాసర్లు 

టప్ టప్ మని పగిలి పోయాయి. అతనిలో నిలు వెల్ల అగ్ని 

జ్వాలలు, దురాగవాం. విజయ తనకు తానై వెళ్ళ వచ్చి 

కాదని జవాబు చెప్తున్నదని (క్రోధం, 

“చూస్తాను ఎలా రాదో ?* 

“మీకు డబ్బె కావాలా? ఒకర్ని మనం యాచించడం 

ఎందుకు? మామగారి వద్ద... 

విరంజన్ కోవసునస్సు డై వె ల్శి ప్రొ య్యా డు 

“ఈ సలహాలు నీచేం ఇవ్వనవనరం లేదు” అంటూ. 

విజయ గాఢంగా నిట్టూర్చింది, అప్పటికీ ఆమె నిండు 

చూలాలు. ఆమె హృదయం గాయవడుతుందనిగానీ, మానసి 

కంగా వ్యధ చెందుతుందని గానీ విరంజన్ కు అనిపించదు, 
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నతి 

దోజుకు ఇన్నీన్ని కప్పులూ, సాసర్హూ, ముక్కలూ, 

చెక్కులూ కావడం గమనించిన రామలవ్మమ్మ ఎంతో 

విచారించింది. 

“వవేంరామీ ! నువ్వు అంట్లు తోమినక డల్లా ఇన్నిన్ని 

కప్పులూ, సాసర్హూ పగిలి వళ్ళులయకే నెలకు ఎన్ని డబన్లు 

Ga % అంది అమాయకంగానూ ఆశ ఎ్రర్యం 

గానూ తీరికగా గడపవద్ద పీట వాల్చుకొనీ కూర్చుంటూ, 

' వంటయిల్లు. దానికి (పక్కనే జె నింగువోలు, దానికి 

తరువాత వరండా. దానికి (పక్కనే అతీభులగది. 

అదేమి టమ్మగారూ? నేను కప్పులూ, సాసర్హూ 

పగులగొ స్టేనా ? రామి నోరు తెరిచింది. | 

శామలక్మమ్మ గారు నోరు నొక్కుకుంది. “ఇంకా 

అలా చూస్తావేమే రామీ ? కాఫీ శేలోని కప్పులూ, ' సొసర్లూ 

ఒక్కటన్నా మిగలకుండా నిన్న పగిలి ' పోయాయా? 

ఇవ్వాళ మళ్ళీ పగిలిన కప్పులూ, సాసర్లూ "నీ ముందు గుట్టలు 

పజే' వున్నాయా? ఇలా చెక్ళలు కావడం ఈ' నెలలో 

అపుడే అయిదవసారో ఆరవసారో గదా ?” 
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“పి నేను పగుల గొట్టడం కాదమ్మా! వాటినీ 

జయమ్మగారు చిన బాబుగారి గదిలోంచి తెచ్చేరు.” 

“వవి(టి!?” రామలక్షుమ్మ గారు నివ్వెరపోయింది. 
“ఈ కప్పులూ సానర్లూ విరంజన్ జాబుగారి గదిలోనివా? 
జయమ్మ అక్క_జీ వుందా * 

“ఉన్నారు” 

ఛామలత్మమ్మగారు గుప్త సందేహంతోనూ, మానసి 

కందోళనతోనూ అనుమానంగా చూచింది. 

ఇంఠలో విజయ చిన్న ప్లాస్టిక్ రచ్చ పుచ్చుకుని “రాణీ” 

నత నీళ్ళున్నాయా అంటూ వచ్చింది, 

“లేవమ్మా. మళ్ళీ వెలిగించ సంస” అంది రామి 

చేతులు తుడుచుకుని త్వర త్వరగా లోనికి రావోతూ, 

“నే పెడతాన్సే, నే "పడశానై ! నీవని నీవు చూసుకో” 

అంటూ విజయ లోనికి ఎళ్మంది, 

రామలత్మమ్మ గారు విజం ననువరించింది ఆదుర్దాగా, 

విజయ త్వర త్వరగా మీట నొక్కి హీటరు వెలిగించు 
తున్నది. 

“విజయా ?* ] 

“వవ(మ్మా” | 

“కప్పులూ సాసర్లూ, ఇలా 'వగిలి పోయాయేమే 

విజయా ౪” 

విజయ అలంకు పడింది. శు! చెయ్యి జారి పడింథి 
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మేం కలేదు” అంది సాధారణంగా. 

“రోజూ కాఫీ నువ్వే తీనుకుని వెడుతున్నావా? 

నాయరు ఏమయ్యాడు 2 

“ఉన్నాడు. కానీ నేనే పట్టుకు వెడుతున్నాను,” 

కొంచెంసేపు మౌనం వహించింది, 

రామలక్షుమ్మ గారి హృదయంలో ఏదో అనుమానం! 

శంక ! విజయను (పశ్నించడానికి సందేహం! 

“విగంజన్ నీతో సఖ్యతగా వుండడం లేదామ్మా 3 

అంది నెన్ముదిగా జంకుగా నే, 

విజయ ఉలిక్కి పడింది. (పయత్న పూర్వకంగా 

సెదవుల మీదికి చిఖునవ్యు తెచ్చుకుంది. “లేశేమమ్మా ? 

నీకలా ఎందు కనిపించింది?” అంది ముఖం తిప్పుకుంటూ. 

“అయితే .... ఈ కప్పులూ సాసర్లూ ? 

“చెయ్యిజారి పడ్డాయని చెప్పాను _ అందుకు అను 

మానం ఏవి(టి ?” విజయ తలవంచుకుంది. 

శు రోజూ చెయ్యిజారి పడుతుందా ?” అని రామ 

లత్మమ్మగారు. విస్తుపోయేంతలో విజయ అక్కడి నుండి 
వెళ్ళి పోయింది. 

కాఫీ కప్పు పగిలినా, టిఫిన్ సేటు ముక్కలయినా 

ఆమె మనను విల విల లాడిపోయేది. గదిలో (పతి అంగుళం 

మేరా "తివాచీ . పరచివుంశు (యే చెయ్యి జారి పడటం 
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పమిటో, కప్పులూ, సానర్ణూ పగలటం ఏవింటో ఆమెకు అర్థం 
కాలేదు. 

ఆ సాయం[తం విజయమెడ బోసిగా వుండటం రాము 
లత్మమ్మ గారు చూసి ఆశ బర్యపడింది. 

“అదేమిటి విజయా? వట్టి మనిషివి కూడా కాదు, 
బోసి మెడతో వుంటావా? నగలన్నీ ఏమయ్యాయి ? అంది 
రామలవ్మమ్మగారు మందలింపుగా. 

విజయ నిర్జీవంగా నవ్వుకుంది. అనిర్వచనీయ మైన 
ఆవేదన ! 

“అంత బరువు నేనెక్కడ మోయగలనమ్మా ? 
వాటినన్నింటినీ చాచి వేసేను. మెడలో ఒక గొలును 
వుందిగా చాలు,” 

రామలత్ముమ్మ గారు ఇంకేమీ మాట్లాడలేక పోయింది. 
విజయ మెడలో సన్నని మిలమిలా మెరిసే గొలును, 

వేలికి ఒకే ఒక ఉంగరం! 

విజయలో కొత్తగా వస్తున్న మాశ్చేమిటి? అని 
ఆలోచించేంత తీరిక విశ్వనాధం గారికి లేదు. 

విరంజన్ ముఖం తప్పించుకుని ఎందుకు తిరుగుతున్నా 
డన్న అనుమానం ఆయనకు కలగలేదు, 

రోజులు మామూలుగానే గడుస్తున్నాయి. అను 
కున్నారు ఆయన, 

కానీ రెండు రోజుల తరువాత అక్కడికి వచ్చిన మదిర 
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వా తావగణంగో వదో గొప్ప మార్చు వచ్చిందని పసిగట్టింది. 

అదేమిటో అమెకు నెంటనే అర్థం కాలేదు. 

పవిరంబన్ ముఖం చిరచిర లాడుతూ [కోధా వే శాలను 

క క్కుతున్నది. 

విజయ ముఖంలో తెచ్చి పెట్టుకున్న నవ్వు. వ్యక్తిలో 

నీరాడంబరత. విశ్వనాధం గారిలో యఛ్యాపకారంగానే చిజు 

నవ్వులు, హుందాతనం, 

మదిర రాగానే నిరంజన్ ముఖం వికసించింది. తన 

అవమానాన్ని కొంత మర్చిపోయాడు. 

విజయభారతికి కొంత భారం దించినట్టయింది. మదిర 

రాక కొంత శూన్య త్వాన్ని నిశ్శేషం చేసింది. 

“కూర్చో అక్కా ఇప్పుడే కాఫీ తెస్తాను” అని 

నుదిరను విరంజన్ వద్ద కూర్చోపెట్టి తాను లోనికి వెళ్ళింది 

త్వర త్వరగా, శ 

లోన గదిలో విరంజన్ , మదిర నవ్వులు, ఎకసశ్క్కాలు, 



159 

24. 

ఫ్రరచనలోనూ విలన్ను సృష్టించరాదనీ, వాంప్ 
లను (ప వెళ చెటరాదనీ, వ పొ।తచేతా కన్నీరు పెట్టించకూడ 

6౬ కా ళు 

దనీ జీవితం పట్ల ఛై ర్యసాహసాలూ, శక్తి 'సంపత్తులూ 

నూరిపోయాలనీ, అభె ర్యాన్ని, పిరికితనాన్నీ 'తను సృష్టిం 
ర రి 

చిన పాత్రలకు దూరంగా వుంచాలనీ, జీవితంవై ఆశావాదం 

జనింస చేయాలనీ (పతి రచయితకూ, ముఖ్యంగా రచ 

య్యితికీ వుంటుంది. జీవితాన్ని నందనవనం చేయాలనీ, (పతి 

వ్య క్త్జీవికా కోరికల తమకంతో పులకించి ఆశల చివుళ్ళు 

చిగుర్చుకుని ఆనంచాల నవ్వుల పువ్వులు విరిసి అనలు “వేస్ 
కొనలు సోగాలని (ప్రతి రచయితా రచయి క్రీ ఆశిస్తారు. 

ని తద్ మున (పపంచం. నికృష్ట వా స్హవికం, 
రు (ALM) అథి | 

స్వార్థ పర వ్య క్తిత్వం. సరళ స్వభావం. అసూయా 

పూరిత పరినరం. అహాంభావపు నగ్నత్వం, కృతఘ్న తా 

పూరిత మానవత్వం, 

నందన వనంలా విలసిల్ల వలసిన జీవితపు మలుపులలో 

సౌహార్ష. భావపు. తరుచబ్భాయలలో అనురాగపు నుధారన 

ధారల తమీకి, పుట్టలు ారగడమూ, . అందులోంచి విష 
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పన్నగాలు తల ఎత్తడమూ కద్దు. తమ విసకీలలతో పరిస 
రాలను కలుపిశం చేయడమూ కద్దు. 

మదిర రాక విజయకు ఎంతో అనందాన్ని కలిగించింది, 

హృదయ భారంతో (మగ్గిపోతున్న ఇంటిలో నవ్వులను 

నింపిందికచా అని సంతోష పడింది. ఆ ఆనంద సంభమాల 

తోనే వికసితవదనమై (కే పుచ్చుకుని నెమ్మదిగా నడచి 

వస్తున్నది, 

కానీ విరంజన్ మాటలు ఆమె కాళ్ళకు శృంఖలాలు 

చేసేయి. మదిర పశ్నిస్తున్నది. విరంజన్ జవాబు చెపుతు 

న్నాడు, ఇద్దరూ సన్నగా నవ్వుకుంటున్నారు, 

మదిర చిన్నగా హెచ్చరిక 

విరంజన్ నిర్ణథ్యంగా దాని (తోసి వేత, 

విజయ నివ్వెర బోయింది. ఆమెలో మానవత్వం 

మీద మిగిలి వున్న గౌరవం ఛీన్నా భిన్న మెంది. 

తను అక్కగా భావించిన ఈ వ్య క్తేనా మదిర ? 

మనిషి బాధపడతాడు. కాని ఎన్ని సార్లు బాధపడు 

తాడు? చస్తాడు. కానీ ఎన్నిసార్లు చావగలడు? తన్ను 

తాను విశ్వసించలేని విషయాలను ఒకటి, రెండు సార్లు విని 

నిర్హాంతపోయి ఆ తరువాత ఉదాసీనంగా మౌనం వహించు 

తాడు, మరింత ధైర్యం కలిగిన వ్యక్తి నిర్ణథ్యంగా చిజు 

నవ్వు నవ్వుతాడు. |పతీకారస్వభావి కళ సాధించుతాడు, 
విజయ మాతం ని శృష్టమొ నిలచిపోయింది, 
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మదిర నవ్వుకుంటూ బయటికి వచ్చింది. వెనుక 

విరంజన్ తీయనీ పిలుపు. ఎదురుగా (శే పట్టుకుని కండ్లు 

మూసుకుని గోడకు చేరగిలబడిన విజయ. 

మదిర భయపడింది. విజయ అక్కడే వున్నడని ఆమె 

భావించలేదు. 

“విజయా !” అంది గొనిగినట్టుగా. 

విజయళో చలనం శూన్యం. మదిర నెమ్మదిగా 

ముందుకు వచ్చి విజయను కదిలించింది. కదలిక శూన్యం. 

విజయ రాతిని గహాంల (శు చేతుల్లో పట్టుకొని కొయ్య 

బారీ పోయింది, 

“విరంజన్ !” కంగారుగా పిలిచింఏి మదిర, 

ఇద్దరూ ఆమెను పట్టి లోనికి చేర్చారు. ముఖం మీద 

నీళ్ళు చల్లారు, ఇద్దరిలో కంగారు. 

విజయ అలా ఎందుకయిందో! తమ సంభావమణ 

నిన్న దేమో |] 

మదిర త్వరత్వరగా బయటికి పోసాగింది. విరంజన్ 
ఆమెను వెనక్కు విగిచేడు, “నీవు ఎవ్వరినీ పిలవ నవసరం 

లేదు” అన్నాడు కర్కళంగా, 

కాసేవటికి విజయకు మెలకువ వచ్చింది. ఆమెలో 
ఏదో స్థిర సంకల్పం. పొర విచ్చిపోయిన జ్ఞానోదయం. 

మదిగ, విరంజన్ ఒకరి (పక్కనే ఒకరు నిల్ఫుని 

చూస్తున్నాగు, “ఏమెంది విజయా ? మ"మ్మతో ఇబుదాం 

11 
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అనుకున్నాను. అన్న వద్దని అపుచేసేరు.” 

విజయ జాధాపూరితంగా నవ్వింది. నూటిగా మదిర 

కండ్లలోకి చూచింది. ఆమె (పక్కనే విరంజన్. 

“ఏమైంది విజయా + మదిర మళ్ళీ అదే (పళ్న. 

“ఇప్పుడెలా వుంది?” విరంజన్ కఠిన స్వరం. 

“ఏమీ కాలేదు. అక్కడికి వచ్చేప్పటికి కండ్లు తిరి 

గాయి. గోడకు వాశీపోయాను. అపస్మారకత. నాలాంటి 

వారి కిది మామూలేగదా * అంది విజయ లేచికూర్చుంటూ, 

నియ చూలాలు అన్న సంగతి జ్ఞ పికి వచ్చి మదిర 
దూ 

స్వస్థురాలయిండి. మామూలు కన్న అధికంగా కలుపు 

గోలుగా తిరిగింది, 

ఫిగంజన్ నిప్పులు కక్కుతున్నాడు. ఎత్తి పొడుస్తు 

న్నాడు, అతేనికి కావలసింది డబ్బు ! అదే దొరకడం లేదు 

దొరకక పోవడం "కదు. శా స్త్రీగారు ఎంత మొత్తానీకై గా 

చెక్ వాని సంతకం = వా. సిద్దంగా నే వున్నారు, 

అలా చ5 అవసర౦ అది. క్యామ కావాలన చప్పుడు 

నిరంజన్ కు నామరా, అపతిష్ట, 
® థి 

ఆ మొత్తం విజయ తెస్టే! 

విజయ తేదు. 

టు "రేమైనా చేయండి. ఈ డబ్బు విషయాలలో 

జ క్రి శ wo స మాతం నన్ను ఇగికించవద్దు అనీ విజయ స్పష్టంగా నే 

చెప్పింది. 
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/ Hn స్ట | ఈ ఉక్కుకవబ" న్ని భేదించడం. ఎలాగో తెలియగ,శే 

విగంజన్ ఈక గ _ఎనలెడుతున్నా ను, 

మగకు విగుగు కలిగింది ఈ వ్యవహాగం గాక (| 

తెగకుండా కొనసాగడం భిరోచేదగ కగిగించింది. 

“72 గూస్ | వె గాంగ్ ఎడచదాం'' అంటి ఆశ పెడుతూ, 

“స్ట నభ్ళు ఈ వ్యవహారం ఏవిటో తేల్చకుండా 
న్ స్ట 2 omen 

వేను కు” = నక్నిగ్ల) సంజన. యా! తాజగా. వడక 

టింటో కూక్చుంకే ఈ నవం ఎలా పరిష్కారం అను 
౧౧ a [ey 

తుందగ్న జానం అతనుకి లేరు. నిష నాధం గాగ చే వెందుకు 

అభ్యర్థింా *£ ? విజయ ఇషా యువ్వర ఓ నేసుంది ? అన్న 
స +! ఎ! ఇ 

ణవాంకారగ, ఇదవర కన్ని సారు అలా వెద మెం తాలో డబ్బు 
ఆ my [0] mA 0 గీ 

జగ | Anew కా న, ఇచ్చింది. ఇప్పు డెంగు గివ్వవన్న చే పెద్ద దుగ్గ, 

షుదర. గిగగి నెళ్ళి పోవడానికే నిశ్చయించుకుంది. 

అబే చిత | ఇంతనరకూ MRE Wc) 9 కుడు నె బాగ్ 
వ. 

నుండి వచ్చినా కొలని వచ్చె నారు కలని తిగిగి వెళ్ళేవారు. 

క ౮ 
ఈసారి సిరంజన ముందు నచ్చాడు. మదిగ అ వెనుక 

వచ్చింది. ముందుగ ాడుతున్నది. 

మరిగ శఇగినగలో  వచ్చినప్పుడం? అహాంకారపు 

పొరలు స్వాకిశయపు తెరలు మరింతగా సేరుకున్నట్టు కని 

పించేది. ఈ సారి విజయ అపస్మారకం అయిన నాటినుండి 

ఆమె కాలనీ కలుపుగోలుగా వుంటున్నది. శేరు పేరునా 

నరుసలతో* అందగికీ “వెడుతున్నా' అని శెప్పెంద్, 



164 

ఈ 'అప్పగింతలు' జరుగుతున్న ౦త "సహా జయ 

విస్తుపోయి చూసింది. 

“వెడుతున్నా విజయా? నిరంజన్ అన్నతో చెప్పి 

వస్తొనాగు.” అంటూ లోనికి ఫోవసాగింది మదిర. విజయ 

అనుసరించింది. విరంజన్ గదిలో లేడు. తన్ను వెన్నంటి 

వచ్చిన విజయను చూడటానికి మదిర మొదటి సారిగా జంకు 

డిండి... 

విజయలో అణుచుకోలేని జాధ. ఆమె ముఖంలో 

వేదన. తన మనసుకు కష్టం కలిగి కాదు; మానవత్వం 
విచ్చిన్న మై అర్గగహితంగా మట్టిలో కలసి సోతున్నందుకు 

వావి వరునలకు విలువ లేకుండా పోతున్నందుకు. 

“అక్కా !” ఎంతో స్థిర చిత్తంతో నే పిలిచింది. 

మదిర వి భమతో నిలిచి పోయింది. 

“మనిద్దరం ఒకే తల్లి కడుపున సుట్టలేదు. కానీ అక్కు 

చెల్లిళ్ళకన్న మిన్నగా వుంటున్నాం.” విజయ తొ టుబాటు 

లేకుండానే మాట్లాడుతున్నది. 

మదిర ఒక్క తణం ని వ్విరపోయింది. విజయ (ప్రనంగం 

దేవికి ఉప క్రమణికో అమెకు అర్థం కాలేదు. మననులో పదో 

ఓక శంక! 

“అవును” హీనస్వరంతో అంది. 

“స్ర్త్రీ తను ఆరాధించిన వారితో హృదయాన్ని 

పంచుకుంటుంది, నమ్మిన వారితో జీవితాన్ని సాచ్చవేను 
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కుంటుంది. కానీ పసుపు, రుంకుమాలలో భాగం వెట్టడాన్ని 

ఊహించ గలదా ?' 

మదిర అదిరి పడింది. ఆమె ముఖం జేవురించింది. 

కందగడ్డయింది. ముక్కు గోళాలు పిచ్చుకున్నాయి. 

“విజయా ! పఏపింటి నువ్వుంటున్నది ** అంది. ఆమెళో 

[కోధంతో కూడిన కోపం. తప్పంచుకొన జూచే బూకగింపు. 

విజయ నవ్వుకుంది. “నే నంటున్నది కాదక్కా! 

నీవు ఊహించుకుంటున్నది ఏపి(టి? నీవు నాకు అక్కవు. 

నాకు తెలియని పరిస్థితులలో నీకేర్రన అన్యాయం జరిగితే 

నాకు మంట సూత్రం చెప్పనద్దా ఫ్ పజయలో స్థీసంకోల్సం, 

తను గుప్పెటలో పట్టిన గుట్టు గట్టనుతున్న దని 

మదిరకు (కోధం. ఊహించనీ ఈ అశనీపొతం ఏపి? తల 

ఎత్తుకోవడం ఎలా ? 

pss ఇద్దరికీ మనసులు కలిస్తే మీరిద్దరే ఒకటిగా 

వుండండి. కానీ అందుకు మనం ఆత్మవం చన చేనుకోవడం, 

. వావి వరునల్ని అపవోన్యం చేయడం...” 

మదిర ఇంక నిలవలేక పోయింది. “చే నెవరికీ 

అన్యాయం చేయడం లేదు" అని ముక్కు విరిచి రిన్వున వెళ్ళి 
పోయింది. 

ఎదురుగా విరంజన్ ఆగనున్గం. మదిర [కోధంతో 
అలా ఎందుకు వెళ్ళి పోయిందో అతనికి అర్థం కాలేదు, 

అతనిలో అక్కను. 
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పియా 4 వింటి ? బనుయింది ల 

జయ మట్టా లేదు, ఆమెలో ౫ ఉగగ్నతా 

|పదర్శుతం కలేదు. రను త్యగం చేయదలచుకున్నా కూడా 

పతీఘా ఆర ఎందుకు ఎదురవు తాయో అగు యోచిస్తున్నది. 

“ఇప్పపం 4% ఫిరంబన్ పిడికిలి బిగింది గర్జించాడు. 
Cer 

సుజయ సట్టూర్భీంద. “పీరంజన్ ! స ననూ 

న. చెల్లెళ్ళలాంటి వాళ్ళం, ఘూ ఇద్దరికీ మధ్య దాగుడు 

మూతఠలెడి ను బింంసించడం మీశేం న్యాయం ? 

శ్రీ ఏదైనా పంచుకో ఈ గలదు, కానీ మాంగల్యం పంచుకో 

వడం ఎలా ?* 

ఎరంబీం. కిం 1 బికియాండు. రహాస్యం ఎప్పుడో 

ఒకప్పుడు. బయట పడక తప్పదని అతనికీ తెలుసు. (పేమ 

కల*పిలూ, 55% కరలాపాలూ ఎవరయితే నూతం ఎంత 

కలం గుప్తంగ' దొచగలగు $ కానీ విజయ కింత త్వరగా 

ఈ విషయం తెలుస్తుందని అతను ఊహించుకో లేదు. వారం 

రోజుల. నుండె అతనిలో అణచుకుంటున్న కేస తాపాలు 

ఒక్కసారి ఇ ల్లువిక వచ్చాయి. 

నిరంజన్ అరిచాడు “అలాగేఠ ! అయితే సశే. ఇన్నీ 

రోజులనుండి సీపు విశ్వనాధంగారి కూతురుగా వుంటున్నావు 

గాని నేను కట్టుకున్న భార్యగా కాదు. ఈ ఇంటిమీద, నీ ఒంటి 

మీద నాకు అధికారం లు నీ మెడలో నేను కట్టిన 

మాంగల్యం మాతం ఎందుకు ?' 
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విజయ చంప శెళ్ళునుంగ, మాంగల్యం తెగి దూరంగా 

పకి. విజయ నేలలో కన్నిరు. 

సోఫాలు దులుపుతున్న ౮ామున్న పరుగెత్తుకు 

వచ్చాడ, ఆద్భశ్యం చూసి ష్వంభిభూతుడయ్యాడు. విజయ 

కస్నుేరు_ ఆస్ఫృరులటూ, "చెంప దాచుకుంటున్నదీ. ౧5౧2 

ల్ [1 వాం కకు గ్రాలు న్ను, 

“ఏరంజన్ బాబూ *” అతనిలో గగిపాం.. అతను 

పనీ వాడు. విరంజన్ ఆ ఇంటి అల్లుడు. ఎవయి తే మాతం 

విజయ మీద చేయి చేసుకోవడమా? అతనిలో పిచ్చి 

ఆ గహం, త్వరత్వరగా గర్భించుకూ ముందుకు వ ఎర్బిడు, 

విజయ అడ్డుపడింది “తాతా నొకర్శ నగ్న నుభ 

ఫిఠచనీ, ఇప్పటికి రచ్చ కెక్కింది చాపు”. అగి (పోయ 

పడింది, 

కానీ రామన్న లోని (కోధం wy gyn" నల్లా నేది 

కాదు. గిరుక్కున తిరిగి పీశ్వునాధంగ*6 గదివైపు పరు 

గె లెడు. తను చెయ్యబోతున్న కారళ్ళ కార్య సిఏతర్యు 

అతనిలో లేదు. తను ఎఎత్తిపెంచిన ఆ ఇంటి ఆడపడుచు 
విజయ చెంపదెబ్బ తిన్నదనేదే అతని దుగ్గ, 

నిరంజన్ కించిత్తు కూడా భయపడ ళదు. సంకోచించి 

లేదు. 

“ఈ ఇంట్లో నామాట ఛెల్లినప్పు జే వస్తాను.” ఏరంజన్ 

హుంకరించి వెళ్ళిపోయాడు. 
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వజయ ఏమనుకుందో తెగి దూరంగా పడివున్న 

మాంగల్యాన్ని కీని దాచుకుంది. శారీరకంగా బలహీనత. 

అక్కడే సోఫాలో కూలబడింది. 

విశ్వనాధంగారు ఒక్కరే పరుగెత్తుకు వచ్చేరు. 

“రవింటి * పవింటి 2 ee 

విజయలో మౌనం. ఆమె దేనికీ సమాధానం చెప్ప 

లేదు. “ఏం లేదు. ఏదో చిన్న మనస్తాపం” అని తుంచి 

వేసింది చేతిలోని మాంగల్యాన్ని (వేళ్ళతో తడువుకుంటూనే, 
ఆమె తల ఎత్తను కూడా లేదు. 

విశ్వనాధ౦/ "రు పళ్ళిఫలోయారు. విజయను ఇంకా 

తగచి పళ్నించి భార్యా భర్తల విషయాలలో కలిగించు 
కోచాలనీ ఆయన తలంచలేదు. విరంజన్ ఇంత వని చేసేడా 

అన్నదే ఆయన సందేహం! 

రామన్న విజయకు ఆ తరువాత కనుపించలేదు, 

విశ్యనాధంగారు అతన్ని మందలించి పనిలోంచి తీసివేశారని 

శెలిసి అజయ నిర్విజ్హురాల: టుంది. ఆ కుటుంబ గౌరవాన్ని 

శాపాజే యత్నంలో అదో భాగం కాబోలు ! 
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సిర్ 

పశానవు డెంత నిజాయితీ గలనా డై నా 

న్యాయాన్ని నాలుగు పొదాలా నడివీందేంత సద్భుద్ది నాడికి 

లేదనడం అబద్ధం కాదు, సంఘం సన్టామీణ్యాన్ని, శాఠి 

న్యాన్ని, ఫీడనను తలవంచి సహించి, నూనవళ్యాస్నీ మొట్టి 

కాయ వేని కళ తీర్చుకున్న శ్లే దైవం కూడా అహాంకా 

రాన్ని అందలమెక్కించి, అమాయకశ్యాన్నీ. నిజాయిశీని 

పాతి పెడుతుంది. 

జీవించడానికి అందరికీ హక్కుంది. అంతేకాక శరీరం 

నిలు వెల్ల విషం నింపుకున్న దుష్టులు కూడా నూరు సంవత్స 

రాలు ఒక్కరోజు కూడా వెల్తి లేకుండా (బ్రదికి న్యాయ 

ధర్మాల్ని తమ నోటిలో వేసుకుని కోరలతో కలాబెలా 
నములుతున్నారు. కొంతమంది అమాయకులూ, దయా 

పూరితులూ ముందుగానే ఎందుకు చచ్చిపోతున్నారంకే 

సమాధానం ఇవ్వగలిగిం దెవడు! 

రామలమ్మమ్మగారు ఆ ఇంటిలో తిని కూర్చునీ పూజా 

పునస్కారాలు ననుకోవడం తప్ప మరో. సీకయర-క పట్టించు 
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మ వ్య ర్, విళ్వనాధంగారు చేస్తున్న వ్యాపార విషయాలు 

గాని వఏజయభారలి స్వుిషయాలు కానీ ఆమెకు తెలియవు. 

(పతి విషయానికీ ఆక్చర్యపడటమూ ఆ తరువాత మర్చి 

సవతుల తత్వం, ఆమె బఎగపర్గాల సంగతే ఆవిడకు 

గుర్తు వుండదంటే వీచ్చితం కాదు. ఎవరయినా ఇంటికి 

వచ్చినప్పుడు ఆవ్యాయళత ప్య కనమస్తుంది. ఆదరించుతుంది. 
అలలే అలానా 

అంతే. అ రరుళాత మర్చిసతుంది, ఆమె అంత అమాయకు 

రాలు గనుకనే ఆమెను గురించి ఎన్వరూ పట్టించుకోను 
క్రూ నొ పట్టందు దుకోగ 

శ. a? ఇ సి టే మో అటి టో శ్ జో ఆమె ఒక్ నాడు ఇంటి నెనుక భాగంలో లిరుగుతూ 

వుండగా చూడక గాజు "ఫెంకుమువ శాలు వేసింది. అది 

ష్మరున చీరుకొని సోయి త కం Toye eH ఫి ఆయు థు 
వూద్రు, కొట్టు కళ్ళం బాగు, కానీ అది సాన నీకి బయం 
వావి | సు 4. ఇద 2 (J 7 (| నవి క గ్రాంటి, |వమౌ*ద౧౧7 పూణామిం ఉందని, ran 

నువ్వు 573కి Sa వటి పాదాలతో 
గ్ర, 

ఎందుకు నిరుగుతు న్నా ఫ్ర అన్ పళ్ణనాధంగారు. కనుకు 

కున్నారు, 
ళ్ ‘ 2 లీ త లో (| రాట, ఆ పగిలీన సాసర్హూ, కప్పులూ బయట పార 

పోయడానికి బదులు దొడ్లోనే పోశానాో అని మంద 
లించారు. 

Ar ) ఏరై తేనేం, ముంచుకు రావడానికి గాజు వెంకులే 
కావాలా? కావలసినప్పుడు ఎలాను కాక తప్పదు” అంది 
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ల్ లో స శాం నా 
రామిలత్ము మ్మ 7 we 

ఆ తదుబార సాలుగు గోజులరు లను కి మ్ను మూసింది. 

ణో Wen a ల న ఇ” ట్ల గ్ ణ్ ణు లప్ 

విజయ కది మరొక ఆఘాతం. ఇంటిలో ఇక ఆమె ఒక్క టె 

వ్ల కి, హేమకపంతల ఎముజె నా తోయగా worn, నే. స. 
వ్య జ oN (రా వ, ప 2 | ల జీ nm 
ae DEYN, పా PDO, DOOM టో 

'ర్చారు. పిజ్వనాధంగార్న సలుకరించారు. 3) శ్వాస రావుగారు 

WE, ™ ఇ ఖో న ప లి me గ్ ww ఆ పపఏహేను ఇనవై రోజలూ అక్కడే వున్నారు. మధికమ్మ 

వచ్చిన 'నాఖ్ళంవరి గ గలా కన్చీరు నుటమిటుని బాసోయింది, 
ల గ ఇ 0 

అకాలముణమే ఆయినా శ ప్రసాధంగాగు కని కాండలు 
జ్ 

భారీగానే చేశారు. విమలానంద్ రాలేకు, శ్యామసుందరి 
అలాల లో గ జ Fa I 

అనాహూాతురాలుగా నె వచ్చి వీ ,.0౦రుస! ఓదాగ్సింది, 

"మదిర వాలేరో లేదని తెలిసింద్. 
—0 (0 

వి శ్వాసరాసపు తల కొట్టినట్టయింగ. అంశ అపిపల్" 
కైరా 

టన్ భార్య నిండు నెలలతో వుండగా కొడుకు ానంగుక 

తల ఒంచుకున్నారు. 

విశ్వనాధంగారు ఏదో అనుమానంగా “విజయ వంక 

చూజారు. ఉమ రాతి బొమ్మలా తలవంచురుని కూర్చుంది 

తప్ప మాట్లాడ లేదు. 
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26 
అజయ |ప్రనవ సమయానికి మధురమ్మ అక్కడే 

పరద: ఆమే పెద్ద a హమకుంతల ఆమెను నవ్వించుతూ 

ధైర్య వచనాలు పలుకుతూనే వుంది. 

విశ్వాసరావుగారు ఎప్పటి వార్త లప్పుడు తెలుసు 

కుంటూ'నే వున్నారు. ఆయన తిరుపతి స్వామికి మొక్కు 

కున్న శే మగపిల్ల వాడు పుశేడు. అయితే విజయకు ఆస 

"రేషన్ చెయ్యవలసి వచ్చింది కానీ ఆపద గడచింది. 

కానీ విరంజన్ పడీ? మదిర ఎక్కడ ? 

విశ్వనాధంగారు తంతి ఇచ్చారు. ఇద్దరూ లి 

"సెలవులకు డిపార్ట్ మెంటల్ టూర్ వెళ్ళారని జవాబు 

వచ్చింది. విశ్వనాధంగారు మౌనంగా వూరుకున్నారు. 

ఒక నెల, రెండు నెలలు, మూడు నెలలు. విశ్వనాథం 

గారింక ఓర్పు వహించ లేక పోయారు. 

“విజయా! అన లేం జరిగిందిశొ అన్నారు కఠినస్వరంతో. 

“రవింటది *ొ అంది విజయ విస్మితురాలై. 

“విరంజన్ ఎందుకు రావడం లేదు? మీ యిద్దరి 

మధ్యా కలిగిన మనస్తాపం ఏమిటనలు ?” విశ్వనాధంగారు 

మందలించిన స్యరంతో అన్నారు తప్పంతా నీచ అన్నట్లుగా. 
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విజయ ఖన్ను రాలయింది. ఆమె ఏం సమాభానం 

చెబుతుంది? తల వంచుకుంది. 

“చెప్ప వేం? ఈ ఇంటి ముఖం కూడా చూడనంతటి 

మాట పట్టింపు పవింటి ౪ 

విజయ లేచి వచ్చింది. ఆమె ఒడిలో పసిగందు 

'దేవీచరణ్ . వదనంలో ఆందోళనా రాహిత్యం. గబగబా లోనికి 

వెళ్ళి వీరువా తెరిచి ఏదో వస్తువు తెచ్చింది. 

“మాట పట్టింపు కాదు నాన్నా ఆయనకు వచ్చింది. 

మనసు పట్టింపు. మీరు విద్యావంతుడనీ, సంస్కారి అనీ 

అనురాగపూరితుడనీ చెప్పిన విళఠజన్, భార్య మెడలోంచి 

తెంచి పోసిన మాంగల్యం ఇదుగో! ఆయనకు కావలసింది 

పు సరవద కాపీ ఇను శారు” 

వీశ్వునాధంగారు (మాన్సడి పోయారట “$5!” 

అన్నారు దిగ్భిమతో. 

“అంతేకాదు మదిరా ఆయనా |సేమించుకున్నారు. 

ఒకర్నొకరు ఇష్టపడుతున్నారు. మధ్యలో సనం చెయ్యను. 

సతీపతుల సంబంధం కావాలని |పాకులాడితే వచ్చేది కాదు 

గచా?” అంది విజయ దృఢంగా. ఆమెతో జంకులేదు. తను 

చెబుతున్నది తన తండితోనని ఒకింత ఒదిగి వుండాలనే 

భావం కూడా ఆమెకు లేదు. 

విశ్వనాధంగారు తన చెవులను తానే నమ్మలేక 

పోయారు. విరంజన్ చేసిన అఘాయిత్యానికి కాదు, విజయ 
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అంత ధైర్యంగా తలఎ తి మాటాడుతున్న ౦దుకు. మదిర 
ర వావి య 

ఇ వాహితుడయిన ఏగంణగ్ ను మించి ఇష్ట పడుతున్న దని 

శెనిపినందుకు. శెండు నిమిషాలు ఆయన మాట్లాడ "లేక 

పోయారు. 

“ముషిరా! ఇలా చేసిందా?” 

"అవును, మదిరక్కు. వాళ్ళద్దరూ చదువుకున్న 

వాళ్ళు, సంస్క్యారులు, వాళ్ళను 'పాచ్చరింనడానికి.. నచ్చే 

చెప్పడానికీ మ్స PH స్ అం జయ వెళ్ళిపో 

సాగింది, 

పిళ్వనాధంగారు వెనక్కు పిిచా రు, “జయా, ఎన్ని 

అడ్లంకలు వచ్చినా ఏవాహాం, దాంపత్యానికి మూలం "కాక 
0 

పోదు. అంధుకని మనస్తాపంతో గుండె రాయి చేను 

కుంటావా ? కుటుంబ |పతిష, అంతస్తు వం కాను య 
సి 

విజయ ఆయనవైపు చురుక్కుమని మూగ స Be 

అడుగులు వెనక్కు. నుళ్ళంది, “కుటుంబ గెరవం? చేనుమీ 

అఖీషానికి వంతి రేకం 'ఎపుడు చెపేను గ పఖ'వ చెప ఫై క్ ఎప్పు స్పెను గనుక ఇప్పుళు చెప్ప 

గలను నాన్నా. గౌరవ (ప్రతిష్టలు ఇనుమడించడాసికి మీ ఇష్తం 
CO (CA) 

వచ్చిన పని చేయండి” అంది విజయ చేఫీళణ్ను ఎతుకుని 
అటే 

గిరుక్కున వెనక్కు తిరిగి వెడుతూ, 
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రుశ్యనాధంగారు మధురన్ము దగ్గరకు వె 
స స ను. 49-9 BA య. CRE ' మదిర అప్ప సక got వచ్చి వుంట. ఫిశ్వానాధంగారు 

అత ర Hy I: గా Wa eK త > స్వ్వయంగ౩ నన ఇంట! రావటం చూచి నుధురమ్మ ఆశ్చర్య 

పడింది. అంత ఫెద్ద కారణం సమో కు అర్థంకాలేదు, 
స 

విశ్శ్ళనాధంగారు ఎప్పుడూ తనకు కబురుచేసాగుగాని ఇంటికి 

రారు, 

అయినా ఆనందంగా నే ఆవరించింది. “మీగు ఇక్కడికి 

వచ్చి ఎన్నీ సంవత్సరాల దో అంది కండు ఆర్థం కాగా, 
యా as (౮ 

“మదిర నిన్న ఇంటికి పద్నింర. ఇంగకు ముందే ఫణ 

యను చూసి రమ్మని చెప్తున్నాను" అంద మళ్ళీ త, 
అలాల 

విశ్వనాధంగారు తాపీగా కూర్చున్నారు. కాఫీ 
ఇ జ 

తీసుకున్నారు. ఆ కబుర్లూ ఈ కటఎర్లూం అడిగేరు. అంతవరి కూ 
3 

మదిర ఆయన ఎదుట పడలేదు. పిశ్వనాధంగారు. పిలువనూ 
లేదు. ఈ వింత ఏమిటో మధురమ్మ చూస్తున్నది. 

sre యిద్దరికీ మాటలు లేనాయేం అన్నా? 
౮ Su జ వావ 

మధుగమ్మ పరిపసం నాయి; 
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విశ్యనాధంగారు బరువుగా నవ్వేరు. “ఉన్నాయి కానీ, 
అదే [తుంచి వేసుకుంటున్న ది” అన్నారు ఉపోద్ధాతంగా. / 

“అంశు!” 

విశ్వనాధ౦ంగారు * సర్వ విషయాలూ చెప్పారు. విడ 

మర్చి చెప్పేరు. మధురమ్మ ముఖం నల్లపడగా |కుంగిపోతూ 
ఏన్న ది. 

“చూశావా నీ కూతురు కూడా విరంజన్ నే [శేమించు 
తున్నది” అన్నారు విశ్వనాధంగారు. 

మధురమ్మ ఆ మాటతో శెచ్చిపోయింది. ఆమెలో 
ఫ్రద్దో అజ్ఞా దిశనుండి అణు చుకుంటున్న [కోధం చెల్లు 
బీకింది. 

“అవును నా కూతురే” అంది. ముఖం గంటు వెట్టుకుంది. 
పొంగుతున్న దుఃఖం. 

“మధురా!” 

“రం ఇప్పుడు నన్ను అనీ, ఎతి పొడిచీ ఏం లాభం? 
నే నెన్ని సార్టు పౌచ్చరించినా నీనిపించుకున్నా రా?” 
అన్నది. ఆ మాటలలో అనహాయత, ఖి న్నత్వం, తనక్తు ఎవ్వరూ 
లేరనే దీనభావం. 

“పోనీ శే నంత బాధవడవలసిన అవసరం లేడు. 
నొవిజయ, ,. క 

| / మధుర మ్మ ఇ౦క తనను త్రన స్వాధినంలో ఉంచుకొన 
"ఫేక పోయింది శి 
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“విజయ ఒక్కతే మీ కూతురు. అందుకు మీకు జాధ, 

మదిర నా కూతురు అందుకని నిర్విచారం" 

“మధురా” నిశ్యనాధంగారు ఆక్చర్యపో యారు. ఆమె 

ఇంత అఆరోపణా గర్భితంగా, నిందాపూరితంగా బవాలిస్తుందని 

ఆయన ఊహించలేదు. 

“నీవు నా మాటలు విశ్వసించడం లేచా?” 
“విళ్వసించాను. _ విశ్వసించే ఈ  ఉపదవం శెచ్చు 

కున్నాను. అసహాయంగా నీలరిపోయానుు.. ము రతం 

చెప్పనవసరం లేదు. మదిరను నేను మందలిస్తాను. మీరింక 

ఈ గడప | తొక్కకండన్న య్యా. మ 

సం ఆశ్చర్యపోయారు విశ్వనాధంగారు, 

కానీ ఈ పర్యాయం మదిర ముందుకు వచ్చింది 

“ఏవిటి బాబాయ్?” అంటూ. 

(నాధంగారు అదిరిపడి చూశారు. తన అహానికి, 

స్వాతీశయానికి (ప్రతిష్టకు వరుసగా తగులుతున్న ఈ ఆఘాతా 

లేమిటో ఆయనకు అంతుపట్టడం లేదు. _ మాట్లాడలేక 

పోయారు, 

“ేమించడం తప్పా?" అంది నిస్షదిస్తున్నట్లుగా. 

“ సమించడం తప్పు కాదు. పెండ్లి అయిన వారిని 

(ప్రేమించడం సమర్థ నియం కాదు గదా? 

“అయితే నేను విరంజన్ ను వివాహాం కాకముందరే 

| పేమించాను. వివాహాం అయిన తరురాక విరంజనే నన్ను 

12 
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(ీమించేడు, వం చేయమంటారు?” 

విశ్వనాధంగారు. విస్తుపోయారు, గొంతు సవరించు 

కున్నారు, 

“అందుకు సాక్యం కావాలా ? కావలసినన్ని ఉత్తరా 

లున్నాయి.” మదిర లోనికి వెళ్ళి ఒక కట్ట ఉత్తరాలు తెచ్చి 

విశ్వనాధంగారి ముందు పడేసింది, 

“వీటిలో ఏ ఒక్కదానికీ నేను [పోద్భలం చేయలేదు, 

ఏ ఒక్కదానికీ సమాధానం కూడా |వాయళేదు.” 

“అయితే నాతో మాట మాతం కూడా చెప్పలే 

చెందుకని ?* అన్నారు విశ్వనాధంగారు నేరారోవణగా. 

. మధురమ్మ గుడ్లప్పగించి చూస్తూ వారి సంభాషణ 

వింటున్నది. 

“నేనేనా మాట మాతం అనవలసింది ? విజయ 

వివాహం నిశ్చయం చేయడానికి ముందర మీరు వాల్తేరు 

వచ్చారు. విరంజన్ ను కలుసుకున్నారు, నాతో మాట 

నూ|త్రం అయినా అన్నారా? అప్పటికి విరంజకాకు నాకు 

పరిచయం వున్నదన్న విషయం మీకు తెలియదా ? ఫలాని 
రోజున వివాహం అని ఇచ్చినవై రు తప్ప పెండ్రికొడు కెవరో 

కూడా నాకు ముందుగా తెలియ నిచాళ౪రా.... ? 

“అయితే నీ చెల్లికి సిక (దోహం తలవెడతావా ?” 

ఎశ్వశాధంగారు చిట్టచివరి అస్తా"న్ని (వయోగించారు. 

నుదిర బుస్సుమని బుసలు కొట్టింది. “ఎవరిది మోసం? 
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విజయను విరంజన్ కు లంచం పెట్ట జూచారు. విరంజన్ ఆ స్తీ 

కాళపడాడు. అతన్ని కూడా మీ అకౌంట్లలో ఇరికించుకో 
Co (0౧ 

జూభారు. అతనికి కనుఫిప్పయింది. నన్ను | పాధెయపడ్డాడు, 

క్ నందుకు త్యాగం చెయాలి? మేం ఇద్దరం వివాహం 

చేసుకోబోతున్నాం” అంది కుండ (బద్దలు కొట్టినట్టు. 
(0 రకు ౧౧ 

“మదిరా ? అని కోపంగా అరిచారు విశ్వనాధంగారు. 

ఈ సారి మధురమ్మ ముందుకు వచ్చింది, 

66 a | అట కానా ఇక చాలన్నయ్యా ! అన్ని విషయాలూ తేట తెల్లం 

గానే తెలిసి వచ్చాయి. విజయను విరంజన్ కే ఎందు 

కిచ్చారో కూడా తెలిసింది. ఇంక ఈ చర్చ చాలు. శాలు 

జారిన స్త్రీ ఆ కాలు వీరగకుండానూ, జణకకుండానూ 

వుండాలనే శతధా (పయత్నించుతుంది. ఇంతవరకూ 

మదిరను మీ కన్నకూతురిలా చూనుకున్నం౦దుకు కృతజ్ఞత, 
, వ 

ఇంక వెళ్ళండి” అంది కఠిన స్వరంతో. 

విశ్వనాధంగారి శరీరం జలదరించింది, ఆయన 

గుండెలు కలుక్కు మన్నాయి. ఖన్నవదనంతో అలాగే 

ఇంటికి తిరిగి వచ్చారు. ఆయన జీవాల్ని |కుంగదీసీన (పథమ 

పరాజయం ఇచే, మదిర, విరంజన్ వీవాహాం చేనుకుంశు ? 

తన కాగితాల నన్నింటినీ ఒకసారి సరిచూచుకున్నారు. 

వదనంలో కళ తప్పింది. రక్ష |పసరణలో పోటు 

హెచ్చింది. గుండెలు తణ తరానికి కలుక్కుమంటున్నాయి, 

ఉండి ఉండి రక్తం పడసాగింది. డాక్టరు వచ్చేడు, 
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ఇంతలోనే ఇలా ఎందుకు ముంచుకు వచ్చిందో అని 

డాక్టరు ఆశ్చర్యపడ్డాడు. 

నరాల ఉదిక్తత, రకఖోటు, నోటినుంచి రక్తం 

పడడం, ముఖం కళతప్పడం, శరీళం చెమట్లు కమ్మటం అనేక 

లక్షణాలు ఒక్కసారి ముంచుకు వచ్చి డాక్టరునే కంగారు 

సెన్లేయి. 

అందరికీ కబుర్లు చెనురు. ఎవ్వరూ రాకుండానే, 

ఎవరికీ ఏవీ చెప్పకుండానే విశ్వనాధంగారు కడసారి నిశ్వ 

సించేరు. కడకు విజయభారలి వంక కన్నె త్తి చూడటానికి 

కూడా ఆయనకు ధైర్యం బాల లేదు. 

తను నిర్మించిన పాలరాతిభవనం వై పుకు అలానే 
నిలువు గుడ్లు వేశారు. 

ఈ కబురు తెలిసే సమయాని! నిశ్వాసరావుగారు 

వినాయకరావుతో చదరంగం అడుకుంటున్నారు. ఆయన 

జంతువుల్లు, బంట్లు ఒక్కొక్కటీ నిశ్శషం ఛాసాగాయి. 

ఆయన కక్షతో వినాయకరావు జంతువులను, మంగి పొన్సను 

తినడానికి తెగించి బలగంలో (పవెళించుతున్నారు. 

- వినాయకరావు పకపకా నవ్వేడు, 

“విశ్వాసరావుగారూ ప. శా బలగాన్నంతా 

ని శేషం చేయండి. అయినా మీ ఆట కట్టించడానికి నాకు 

"రెండు బంటు పావులు చాలు” అన్నాడు. 

“అదెలా” అన్నారు విశ్వాసరావుగారు, 
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“అది అంతే కొత్త అట !” అన్నాడు వినాయకరావు, 

సరిగా అదే సమయానికి విశ్వనాధంగారి మరణవా_ర్హ 

అందింది. తన సినిమా ధియేటర్లు. "పెట్టుబడి గాలి శెగిరి పోయి 

నట్లుగా గగ్గోలు పడ్డారు. వినాయకరావు వంక చూచారు, 

“వెళ్ళండి, ఇప్పు డిక మీరు తేకుండా ఎలా? 

అన్నాడు వినాయక గావు నవ్వుతూ. 

విశ్వాసరావు వెళ్ళడు. ఆయనకు సర్వమూ నిమి 

పాూలమీద తెలిసిపోయింది. విరంజన్ మీద దుర్మాగహం. తన 

మీద తనకే అక్కను. కొడుకు వ్యవహారం అంతా 
తల్లకిందులు చెసేడని దుగ. 

కానీ వాస్తవ పర్శితి వెల్లడైంది, ఆయన మెదడు 

తుపాకి మందులా భగ్గుమంది. OE నీలువునా కొమ్ము 

తూటాలా మండపడ్డె డు, 

సరీ 

క్రులీన కుటుంబాలలో మనశ్శాంతి లేక చసారంశే 

చస్తారు. అన లా జీవనమే ఒక సున్నపు బెట్టి లాంటిది, ఆంత 

రంగికంగా అగ్ని కుమిలి, కుమిలి రగిలి జీవాన్ని హరిస్తుంది. 
ఆ కులీనత్వాని కున్న కృతిమ పరువు, (పతిస్థ ఆ అగ్ని 
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చుట్టూ రా గోడగా నిలిచి అ భేద్యమని (భ్రమింప "జేసే ఆకారం 

ఏర్పడుతుంది. 

చేన్నీ భేదించలేక, ఎన్నో వ్యక్తిత్వాలు మంచిని మరచి 

పోయి మర్యాదను కాపాడుకోవడాని కనుకుంటూనే గడ్డి 

తింటాయి. అజీర్తి చేస్తుంది. ఎప్పుడో ఒకప్పు డా అజీర్తి 
బయటపడి వొట్ట చెక్కలై ఆ తిన్న గడ్డి బయటపడుతుంది, 

పరువు, ప్రతిస్టలే పునాదులుగా నిర్మితమైందనుకున్న ఆరంత 

స్తుల భవనమూ అరక్షణంలో విరుచుకుని పేక మేడలవలే 

కూలిపోతుంది. అంతవరకూ ఆ భవనాన్ని దేదీప్యమానంగా 

వెలిగించిన వింత కాంతులు గుప్పున ఆరిపోయి చిక్కని చీకటిని 
కుప్పలు, కుప్పలుగా (తవ్వి పోస్తాయి. అప్పటి వరకు స్ో 

ఒక మూల దూలాలను (ేశ్ళాడుతున్న గబ్బిలాలు కూడా 

రెక్కలు దులపరించుకుని అద్భశ్యమవు తాయి, 

విశ్యనాధంగారు వ్యాపారం వెసేరంశు చేసేరు, 

ధియేటరు మీద ధియేటరు కట్టారు. లతలు, లక్షలు తిప్పేర్కు 

ఆయన పలుకుబడి, | పతిష్థ గోగువూచల దివిటీలా భగ్గుమని 

వెలిగింది. ఆ దివిటీని పుచ్చుకున్న విజయభారతి శెండు 

చేతులూ రక్తపు ముద్దలై ఆమె ఓర్పును, నిజాయితీని, చిత్త 
శుద్దిని, పాప్మిత్యతను పరీక్షకు పెట్టింది, దిగ్గున వెలిగి ఆరి 

ఫోయిన ఆ దివిటీ బూడిదను కాస్తా (పోగుచెని ఎత్తి తలాకాస్తా 

పంచవలసిన భారం విజయ వహించవలసి వచ్చింది, 

చెరువు ఎండి చేపలు బయట పడినట్లు విశ్వనాధంగారి 



183 

కీర్తి కాంతులు ఇంకి, నత్త గుల్లలు బయట పడ్డొయి, 

విశ్వనాధంగారు మరణించిన నాటికి ఆయన వడు ధియేటర్లు 

నీర్వహి౦చుతు న్నారు. 

అందులో రెండు విశ్వాసరావుగారి పేర వున్నాంఖ, 
ఆ ధియేటర్ల మీద మేనేజరుగా ఒకరికి తెలియకుండా ఒకరి 

దగ్గర పుట్టంచిన అప్పు ఆరు లనలు తేలింది, అది విని విశ్వాస 

రావుగారు సకువాతం వచ్చినట్టయి కుర్చీలో కూలబడి, కాళ్ళు 

చూచీ తేలగుడ్లు వేశారు. 

మిగతా ధియేటర్ల లో శెండు చేవీచరణ్ "పేర 

(వాశారు. అవి నిర్మించిన స్థలాలు రామలక్ష్మమ్మ గారి "సీర 

వున్నాయి, కాబట్టి ఆ సలం విజంభార తికి సంక మ్స్తు ౦ది, 

ఆ స్థలంలో నిర్మితమయిన ధియేటర్లు మా|త్రం రసల ఏ 

అందుకు విజయ సంరక్షకురాలు, 

మిగిలిన మూడు ధియేటర్ల లో ఒకటి పది సంవత్స 

రాలు లీజుకు తీసుకున్నది. విశ్వనాధంగారి కింకా చానిఘీద 
"రండు నంవత్సరాలు హక్కులున్నాయి. దాన్ని తిరిగి వేలం 

పెట్టినా లత రూపాయలకు మించి రావడం కష్టం ! 

ఇతర రెండు ధియేటర్ల లో ఒకటి పక్కాధియేటరు. 

ఒకటి ఎందుకూ పనికిరానిది. 

వీని మీద బుణాలు కొండవీటి చే శాడంత సొోడవున 

"తేలాయి. బ్యాంకుల్లో వాడిన ఓవర్ డాస్టే లక్షన్నర 

రూపాయలు వుంది. భవనాల కట్టడానికి అర్భన్ బ్యాంకులో 
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నాలుగు లక్షలు అప్ప తెచ్చారు. ఎవ్వరు ఎలా గంగలో ముని 
గినా ఈ అప్పులు రెండూ. తీర్చకుండా చిల్లిగవ్వ బయటి! 
పోవడానికి వీల్లేదు. అనామతున విశ్యనాధంగారి ేర (వానిన 
(కెడిట్ శెండు లకలుంది. ఆ చెన్ నాలుగు లతలకు విశ్వ 
నాధంగా నే స్వయంగా (వాసిన (పోనోట్లు సాత్యం పున్నాయి. 
ఆపైన వి శ్వాసరావుగా రున్నారు, 

విశ్వనాధంగారి. కింత అవ్వు ర0డవ కంటికి తెలియ 
కుండా ఎలా పుట్టిందంశే ఆశ్చర్యం చెందనవసరం లేదు, 
ఆంధ దేశంలో & దుష్ట ఆచారం వుంది ! విచ్చలవిడిగా డబ్బు 
ఖర్చుపరిచి కళ్ళు జిగేలు మనిపించగల వాడి! పరిమితి లేకుండా బుణం పుడుతుంది. వాడు చేతుళశ్తే స్టే సె శ్రిన 
నీళ్ళ కుండ పెట్టుకొనే వాళ్ళు వెట్టుకుంటారు. అది వేరూ, 
నంగతి, 

కనుకనే “వోటు [(వాయండి” అని అడగకుండానే 
అవ్బులిచ్చేరు, సైట్ బ్యాంకులో డబ్బు డిపాజిట్ చేయడం 
కన్న ఆయన వద్ద కుదవ బెట్టడ మే మెరుగనుకుని ఆయన అడగకుండానే డబ్బు శతెచ్చేరు. 

డభ్బు శెచ్చిన వాడికల్లా విశ్వనాధంగారు నోటు! వాసి పడేసేరు, వడ్డీ ముందుగానే ముఖాన కొడ్తురు, వచ్చిన | పత్తి త్రుక్తీీ: మువ్పూటలా. సంతర్పణ. ఛేవేరు. ఇమా ఖర్చులు 'శవసరం, లేని నిశ్యాగ్నిహో శం నడచింది. ఫలితంగా వేరూ 
డక్ట్, బుణం కూడా ఎవ రెస్టు శిఖరంలా "వెరిణాయి. 
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బ్యాంక్. పశెంట్టు లబలబలాొడుతూ పరుగెత్తుకొని 

వచ్చేరు. బుణదాతలు చారులు తీరి నిల్చున్నారు. ఒకదాని 

వెనుక ఒకటి విషపూరిత చ్వేపాగ్ని బాణాల్లా కోర్టు నోటీసులు 

జారీ అయ్యాయి. విశ్వాసరా సుగారు ఆల్ళేషియన్ కుక్కలా 

తన ధియేటర్ల చుట్టూరా పిచ్చిగా శిరిగి ఆఅగహ పరవళు 
౧౧ లు 

డయ్యాడు. 

విజయ అవమానంతో కుంగిపోయింది. సగ్భాివయం 

శూలాలతో గుచ్చినట్టయింది. 

సిగ్గుతో కుంచించుకుని పోతూనే ఇస 'ప్పెక్టై తెరిచింది, 
అందులో అంతా భూన్యం ! రామలత్మమ్మగార8 బంగారపు 

నగలు రెండు వందల యాభయి నవర్చులు వుండాలి, అదంతా 

ఎప్పుడు హుళక్కి అయిందో ! వెన్టై అంతా గాలించినా 

అందులో చిన్న మెత్తు బంగారపు వస్తుపు కూడా కంటపడ 
లేదు. కాగా అన్నింటికన్న [కింది అరలో మధురమ్మగారి 

యౌన్వనం నాటి ఫొటో మాతం వుంది. విజయ నిర్విక్ఞురా 

లయింది. ఆమె తల చాదుకున్నా ఆ ఫొటోకు అర్థం తెలిసి 

రాలేదు, 

“బుణం నిశ్శ్ళషం చేయకుండా ఒక్క మై వసా కూడా 

మిగుల్చుకోను. మీ శెవ్వరూ భీతిచెద నవసరం లేదు. ఉన్నది 
తలాకాస్తా తీసుకోండి. ఇందులో ఏ ఒక్కరికీ అన్యాయం 

జరగడానికి నే నొప్పుకోను” అంది విజయ కృతనిశ్చయంతోనే, 
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ఇది విని విశ్వాసరావుగారు, విరంబన్ శరవేగంగా 
వచ్చీ పడ్డారు, 

విశ్వాసరావుగారు కుపితులయ్యారు. తనకు జరిగిన 

మోసానికి, ఘోర పరాభవానికి అతని గుండెలు కుతకుతా 
ఉడికిపొయ్యాయి. 

“ఇందులో శెండు ధియేటర్లు 'దేవీచరణ్ పేర 
వున్నాయి. వాడికి నీవు సంరతకురాలివి, అసలు అవి 
నిర్మించిన స్థలాలు నీవి. 'వాటిమీదికి వ్యాజ్యానికి రావడానికి 
ఎవ్వరికీ హకుు_లేదు. ఇందులో చీపురు పుల్లకూడా కదల 
డానికి వీల్లేదు” అన్నారు విశ్వానరావుగారు. 

విజయ తల వంచుకుంది. కానీ ధైర్యం చెడలేదు. 
పాప పర్వతంలాంటి మేరు పర్వతాన్ని శిరసావహించడానికి 
ఆమె నిరాకరించింది. వ 

“మా నాన్న ora పాటు, బుణా 
నికి కూడా. వారసురాల్ని ' నేనే, ఈ పొపభారం కించిత్తు 
కూడా మిగల్బను"” అంది నిష్కర్హ గా 

“దీన్నంతా 'బంగారమని శి, లక్షలు శచేఠవేనేను 
చివరికి నా స్వంత ధియేటర్ల మీద . ఆరు: లక్షల అవశ 
అని rs కమిలిపోయారు, స? న్ ,2 

కన్నా చెడ్డది” అంది విజయ స. 
a ame క. 
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విశ్వాసరావుగా రీ మాటవిని గుండెలు బాదుకున్నారు. 

భయెన్లేరు. బెదిరించేరు. “ఈ వ్యవహారం అంతు కేల్చుకోక 
పోతే నేను విశ్వాసరావునే కాదు” అని హుంకరించేరు, 

ఏిరంజన్ ను రెచ్చగొట్టి ఎగ|దోలారు, 

రట న సము నో భార్య వ కాదు” అని విజయ 

మెడలోని మాంగ ల్యాన్ని పుటుక్కున (తెంచి తుపుక్కున 

ఉమిసి వెళ్ళిపోయాడన్న విషయం విశ్యాసరావుగారికి గుర్తు 

రాలేదు. 

మధిర ఇప్పటికీ విరంజన్ కు పెళ్ళికాని "వెళ్ళాంలా 

చెలామణీ అవుతూందన్న విషయం స్మృతిలో లేదు. 

చేవీచరణ్ పుట్టిన తరువాత విరంజన్ ఒకసారి అయినా 

'బాబూి అని పిలవలేదన్న విషయం ఆయన తలంచ లేదు. 

“విరంజన్ చేవీచరణ్ నీ కొడుకు. వాడి ఆస్తీ ఒక్క 

చిల్లిగవ్వ కూడా పోనివ్వకు” అని (పోదృలం చేసేడు. 

విరంజన్ రంకెలేస్తూ వచ్చేడు. “దేవీచరణ్ వారసత్వపు 

ఆస్తీమీద నీ పెత్తనం వమిటో చూస్తాను” అన్నాడు బిది 

రింపుగా, 

విజయకు ఉవ్వెత్తున దుఃఖం పొర్గివచ్చింది. ఆమె నీలి 

కన్నులే నీలిమేఘాలయి వర్షి౦చెయి. 

“మీ రెలా చేసినా తలవంచాను. నన్ను మీనేమెనా 

చేయండి. కానీ దేవీచరణ్ భవిష్యత్తును పాడుచేయవద్దు. వాడి 

జీవితం కుక్క చింపిన విస్తరి కావడం నా కిష్టంలేదు” అని 
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వలవలా దీనంగా దుఃఖంచింది విజయ. 

విరంజన్ వుంకరించాడు. “హు! సే చెప్పినట్లల్లా 

చేసేవేం? అయితే చేవీచరణ్ పేరనున్న ఆ స్తీ వేరుగా పెట్టి 

మీగిలినది బుణదాతలకు పంచు” అన్నాడు నిర్హాతణ్యంగా, 

విజయ అంత దుఃఖ భారం దులిపి వెసుకుని నల్ల | తాచులా 

లేచింది. “ఆ పని మాత్రం నా వల్లకాదు. వెంపొందిన జీని 

తాన్ని పెద్దలు పొపవంకిలం చేనుకున్నారు. అవయవాలను, 

ఆలోచనలను పోదిచేసుకుంటున్న వయసులో వాడినయినా 

జీవితాన్నీ పవిత్రంగా పారంభించనివ్వండి” అంది స్పష్టంగా, 

విరంజన్ ఒకళ్ళు మూలుగు మూలిగాడు పికృతంగా. 

“అసలు నొ గొడుకు మీద నీ పెత్తనం ఏవి(టి-- చూస్తాను ?” 

అన్నాడు. 

విజయలో నహనం చచ్చిపోయింది. ఆమె నీలి కన్ను 

లలో కన్నీరింకి కండ్లు ఎ| రనయ్యాయి, 

“దేవీచరణ్ మీ కొడుకా?” అంది అగ్ని పర్వతం 

(పజ్వలించినట్లుగా,. 

విర౦బన్ [మాస్పడి కొయ్య బారిపోయాడు., పిజయలో 

ఆగ హాపరవళ త్వాన్ని చూడటం అరే (వథమం ! కానీ అది 

పాపపంకిల వ్యాదయం. _ దానికి పళ్చాత్తాప భావం లీలా 

మాతంగా వర్పడినా తామరాకు మీద సటిబొట్టు వలే అది 

జారివోతుంది. 

“శాక * అన్నాడు దు శ్శాననుడిలా, 
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విజయ గటిగా? నవ్వింది వికృతంగా, లెచి నిల్చుంది. 
రి 

“పంధాలు అనుబంధాలు, అంత రాత్మలు వున్న వారికి. అను 

రాగానికి ఆర్థికసంపదె కారణం కాదు విరంజన్ ? నీవా శం డివి? 

పసిబిడ్డను పెంచి, పోషించి జీవన వికాసానికి కారకుడ య్యే 

వాడు తండి ! ఇంతవరకు నీ కా సంగతి జ్ఞప్రిలోనే లేదే? 

నీ వెన్నటికీ తండ్రివి కాజాలవు ....” విజయ గుండెలు కలు కు 

మన్నాయి. గుండెల్ను చేతితో పట్టుకుని నేలమీద వెల్ల కిలా 
ర (ag) 

పడింది. బాధ తెరలుగా, అలలుఅలలుగా ఆమెను కదిలించింది. 

మానవుడిలో కరుణ వుంశు. వదో ఒక తణంలో అది 

అతని కాఠిన్యాన్ని చీల్చుకుని బయటపడుతుంది, విరంజన్ 

మాతం కటికవాడిలా విజయను (పక్కకు ెట్టివేసి “అదే 

కోర్టులో ేల్చుతాను" అని వెళ్ళిపోయాడు. అది శిలా 

హృదయం ! గులావీల స్పర్శకు, నిట్టూర్సుల వేడికి, బాధలోని 
రి 

తపనకు, దానిలో చలనలకణా లేవీ (ప్రదర్శితం కాస్స, 

29 

రురంజన్ తణాలమీద విజయ వెన దావా శెచ్చేడు, 

పదిలక్షల రూపాయల ఆ స్తిని, ఒక స్రీ ఆదర్శం కోసరం కరు 

ఇతో వదులుకోవడానికి అతను ఇష్టపడలేదు, 

“దేవీచరణ్ నా స్వంత కొడుకు, కండు సినిమా 
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థియేటర్లు అతని అ స్తీ! ఆ స్టిరాస్త్రీని విజయభారతి ఆదర్శాల 

వనముల అ న్యా కాంతం చేయబోతున్నది !! కాబట్టి తన 

కొడుకును తన కప్పగించి ఆ అస్సి మీద సంగతణ భారం తన 

కప్పగించాలి !!1” ఇది వీరంజన్ కోర్టులో పతిని న సానా 

విశ్వాసరావు |పకీకార భావంతో |కుద్దుడయి మీసం 

దువ్వేడు. “చూస్తాను ఈ ఆస్తీ ఎక్కడికి పోతుందో ?” 

అన్నాడు, 

ముం దీ ఆస్తీ చేజిక్కించుకో ! మదినే కాదు. మదిర 

లాంటి మదగ ్తెలు వ ముందు జారులుతీరి నిలుస్తారు. ఇంత 

నమ్మకదోహమా ! తిక్క టక్కున కుది ర్నేవు” అన్నారు 

విశ్వాసరావుగారు. 

విజయ కుమిలిపోయింది. తను న్యాయస్థానం బోనులో 

నిల్చుని వాదించాలా? మనిషి నిలువునా నీరయిపోయింది. 

ఆమెలోని సంస్కారం మొట్టికాయ తింది. 

అవమానాన్ని, సిగ్గును, లఅజ్జను, విడిచి విరంజన్ ను 
వేడుకుంది. (పాధేయ కకక, క పట్టుకుంది, 

“ముంచిగానో, చెడ్డగానో మనచాంధ వ్యాని కీ బిడ్డ 

స్మృతిగా నిలిచి వున్నాడు. వాడిని మాతృవిహీనుడ్ని చేయా 

లంశే అలాగే చేయండి. అందుకు అంతరాత్మలు, ఆంత 

ర్యాలూ లేనట్లు న్యాయస్థా నా లెందుకు *ొ అంది గేనిని 

విరంజన్ కప్పగించ ఉద్దేశించి. 

నిరంజన్ కస్సుమని లేచి, శారాజువ్వలా  నిప్ఫులు 
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రాల్చి చీదరించుకున్నాడు. అతనిలో దుస్ప్సాహసన దురాశ 
చిమ్ముకుని ఎగసి వచ్చింది. 

“అయితే దేవీ చరణ్ సంరతణ సంగతేమిటి? 

అన్నాడు నిరంజన్. 

“ఆస్తి సంగతి ముందుచెప్పు” అన్నారు ని శ్వానరావు 

గారు, 

విజయ ఆశ కూలిపోయింది. “ఈ విషయంలో చేను 
చెప్పగలిగింది ఏమీలేదు. విశ్వనాధంగారు అందర్నీ మోస 

గించేరు. అందరికీ నమ్మక దోహమే చేసేరు, అందరినీ నష్ట 
పరిచేరు. అందరికీ జీవితాలకు ఉరి కాళ్లు సిద్దపరిచారు, ఇందులో 
చాంధ వ్యాలూ, సాన్ని హిత్యాలూ లేవు. నేనెవరికీ నమ్మక 
(దోహం కలిగించను. ఆత్మ వినాశం కన్న ఆత్మ వంచన 
చెడ్డది,” విజయ చదేవీచరణ్ను ఎత్తుకుని వెనుదిరిగి చూడ 
కుండా వచ్చేసింది. 

విశ్వాసరావుగారు పండ్లు పటపటా కొరికారు, ద్వేషం 

లావాలా కుతకుతా ఉడికింది, 

న్యాయస్థానంలో విచారణ |పారంభ మయింది, 

తన కొడుకు దేవీచరణ్ కు జరుగుతున్న అన్యాయా 
నికి విరంజన్ కోర్టులో వలవలా విలపించాడు. 

“అనలు నిజంగా దేవీచరణ్ మీద నీ కింత [పేమ 
వుందా ? నీవు దేవీచరణ్ ను ఎప్పుడై నా ఎ శ్తి ముర్గాడేవా?” 

అన్నాడు ప్లీడరు. 
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“వాడు లేకుంశు నాకు జీవితమే లేదు. నాకు వాడు 

ఒక్కగాని ఒక్క కొడుకు” అని బొంశేడు. 

“నీవు విజయ మెడలోని మాంగల్యాన్ని తెంచి 

దూరంగా పారేసిన విషయం నింంకాదా *ొ అని (ప్రశ్నిం 

వాడు పడరు, / 

“కుండ ఓడు పోయిన తరువాత పగులగొట్ట నలసిన 

అవసర మేమిటి *ొ అని కండ్రతోనే ఆ |పశ్నను వారించింది 

విజయ, 

“మదిర నీకు వెళ్ళి కాకుంగానే "వెళ్ళాంలాగా చలా 

మణి అవుతున్న విషయం కాదనగలవా ?” అని పక్నించేడు 
విజయ తరపు వకీలు. 

"కానే కాదు. ఆమె నా సోదరిలాంటిది” అన్నాడు 

శతం. నిన్సందేవొంగా, 

కొండంత అబద్ద మాడుతున్న దుష్ట మానవుడ్ని 
చూచి వకీలు కూడా నిర్విణ్ణు డయ్యాడు. న్యాయస్థానంలోని 

యావత్తు (ప్రజానీకం నిర్దాంతపోయింది, 

తన మనుమడి క న్యాయం జరుగుతుందని విశ్వాసరావు 

ముక్కు నీదుతూ న్యాయస్థానంలో దొంగ వడుపులన్నీ 

పడిబేడు. 

"ఇప్పటికీ మీ ఇంటిలోనే నున్న మదిర మీకేనువు 

తుంది * అన్నాడు వకీలు. 

“ఆమె నా స్వంత కూతురు లాంటిది, ఆమెకు నేనే 
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చదువు చెప్నించాను” అన్నాడు స్థిరంగా నిల్చుని, 

జడ్జీ కూడా ముఖం తిప్పుకున్నాడు, విజయ వంచిన 
తల ఎత్తకుండా అలాగే నిలిచివుంది. 

విజయ చెప్పదలచుకుంది చెప్పింది. 

'“'దేపేచరణ్ విరంజన్ గారి కిడుశే. విశ్వనాధంగారి 

ఆస్తులు, అప్పులు ఇవి. న్యాయ శాస్త్రం నిర్దేశించిన రీతిగా 

తీర్పు చెప్పండి” అంది న్యాయాధికారి నుద్దెశించి. 

విచారణ సమౌా_్తమైంది. జడ్డి తీర్పు ఇచ్చేరు. 

“దేపీచరణ్ పసివాడు. అయినా అతను విరంజన్ 

పుత్రుడు, కనుక అతని సంరకణ భారం విరంజన్ కే చెందు 

తుంది. ఆ సీ సి విషయంలో న్యాయ స్థానం చెప్పగ లిగింది ఫ్ 

లేదు. విశ్వనాధంగారి [వాత కోతలను మార్పుచెనే నేందుకు 

ఎవ్వరికీ హక్కులేదు. ఈ విషయంలో విజయభారతికి పూర్థి 

స్వేచ్చా స్వాతం క్యా లున్నాయి. 

విరంజన్ ముడుచుకుని పోయాడు. విశ్వానరావుగారి 

ముఖంలో ఎరరని రక్తం గూడు కట్టింది. తనది అవుతుం దను 

కున్న ఆస్తి యానతూ అప్పుల కింద అద్భళ్య మవుతుందని 

ఆయన భావించలేదు. అయినా అయింది. 

ఆయన ఒక ఘీంకారం న "ఈ ఆ_స్టీ మెనరయిన 

జేవీచరణ్ ది. దేవీ మేజరయిన తరువాత ఈ ఆస్తీ [కయం 
చేసుకున్న వాడి అంతు తేల్చుతాను” అన్నారు. 

విజయ ఛీత్కరించింది. అథయమిచ్చింది, “వాడు 
13 
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"పెరిగి పెద్దవాడయిన తరువాత వాడి కీ మాతం సమా 

ధానం చెప్పుకో లేకపోతే వాడు నా కొడుకూ కాదు, ను 

వాడి తల్లినీ కాదు” అంది విజయ కోర్టులో నుంచి బయటికి 

వస్తూ. ఆమెలో ఏదో రి ఆవేశం. అపూర్వసాహనం. 

న్యాయ జిజ్ఞాస, 

అప్పటికి సూర్యాస్తమయ సమయ మైంది, ఆకాశాన 

ఎరని మబ్బులు, వెల నెల పోతున్న చుక్కలు, ఆలస్యంగా 

గుష్పృమని అప్పుడే అక్కడక్కడా వెలుగుతున్న విద్యు 

దీపాలు. 

విజయ కోర్టునుండి ఇంటికి వచ్చింది. హేనుకుంతల 

ఆమె ననుసరించింది. సహాయం చేసింది. సానుభూతి పలికింది, 

కానీ విజయలో ఆ అవసరం అంతగా వ్యక్తం కాలేదు. 

ఆమెలో కుతకుతా ఉడుకుతున్న యోచన ఒకే ! పాప 

పర్వతః వెరిగినట్లు వెంచి కట్టిన విశ్వనాధంగారి ఆరంతస్తుల 

భవనాన్నీ పునాదులతో సహా |త్రవ్వి నామరూపాల్లేకుండా 
చేయాలి. 

ఉదయమెంది. బుణదాతలు చారులు తీరి నిల్చి 

వున్నారు. విజయ పరి తీ అంతా విడమర్చి చెప్పింది, 

“మొత్తం ఏడు సినీమా ధి యేటర్టు, ఇందులో శెండు విశ్వాస 

రావుగారు స్వంతగా కొనుక్కున్నవి. వాటిమీద (ప్రత్యేకంగా 
అప్పులు వున్నాయి. మిగిలినవి విశ్వనాధంగారు అప్పుల మేక 

మేడల మీద కూర్చిన సంపద. అయిదు సినీమా ధియేటర్లు 
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ఒక యిల్లు, వీటిని వేలం “పెట్టవలసిన అవసరంగానీ, మిగల్బ 
వలసిన అవసరం గానీ లేదు. మీరు న్యాయమని ఛావించిన 

నెల కట్టి బుణాలు చెల్లు వెనుకోండి” అంది. 

బముణదాతలు ఆమె ధర్భ బుద్దికి ఆశ్చర్యపోయారు, 

న్యాయంగానే వెల కట్టారు: పంపకాలు చేసుకున్నారు. 

అందరి బాకీలు పువ్వులలో చెట్టి ఇచ్చి నట్టయింది. విశ్వనాధం 

గారి బాకీ [కింద కొంత మొత్తం | డాష్ట్రద్వారా పంపబడింది. 

అందులో ఓ బుణచదాతకు జాలికలిగింది, కరుణ 

ఏర్పడింది. సహృదయం తరుగుకొని పోయింది. 

సర్వ సంపదలు, సౌభాగ్యాలను అనుభవించిన ఆడ 

కూతురు తన ఆస్తినంతనూ బయట వెట్టి, తను ఓ గోడ నీడను 

నిలబడి “ఎవరి శెంత రావాలో పంచుకోండి” అనడంతోనే 

నిన్రామీణ్యంగా ఆమెకు చిల్లి గవ్వ లేకుండా nn 

ఆమెను అనాధను Me / 

ఆమె చిత్త శుద్దికి, త్యాగనిరతికీ, న్యాయవర్శనకు 

(పతిఫలం నిరా శయ కావడ మేనా ? కాదనిపించింది. 

“ఎంత కాదన్నా ప్రీ! ఈ పాపంలో కానీ, 

మోసంఖో కానీ, నమ్మక [దోహంలో కానీ ఆమెకు కించిత్తు 

కుండా భాగంలేదు. కనుక ఈ ఇంటిని ఆమెకు వదలి 

వేద్దాం” అన్నాడు అతను. అందరి మనసులు |దవించాయి. 

సానుభూతి కలిగింది. ఒప్పుకున్నారు, 

“విజయ భారతీ! నూ డబ్బు నయావెసలతో నవో 
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మాకు ముట్టించా? లేదా? అన్న విషయం మమ్మల్ని జాధిం 

చడం లేదు. మాకు మోసం జరగనందుకు ఎంతో కృతజ్ఞులం, 

చివరకు విశ్వాసరావుగారి క్ముటలు మీరే భగ్నం చేసేరు, 

మేం చేస్తున్నది ధర్మం కాదు. ఈ ఇల్లు మట్టుకు మీరే అట్టి 

"పెట్టుకోండి. పసివాడిక్కి మీకు ఆశయం వుంటుంది” 

అన్నారు 

“విజయ నిర్ష్యంద్వంగా నిరాకరించింది. ధర్మం అనీ 

నేననను. కానీ ఇది మీ ఉదారతనే సూచిస్తుంది. నిష్మ 

పటంగా  జీవించదలుచుకుంపే మీలాటి సహృదయులు 

ఎవ్వరో ఒకరు సహాయ, సానుభూతులు చూ పెట్టకపోరు, 

మా పరువు (ప్రతిష్టలకు పాలరాతి సమాధిలా నిలచివున్న 
ఈ ఇంటిలో నేను ఒక్కరోజు కూడా వుండను, మీ కది 

వీనుకోవడం ఇష్టం లేకపోళే దేనికయినా ధర్మ సంస్థకు 

(వాని పారేయండి” అంది తొణకకుండా. 

బుణచాతలు సిగ్గు పడ్డారు, వారికి కొంచెం బాధ 

గానే వున్నా పంపకాలు పూర్తయ్యాయి. 

ఇవన్నీ తెమిలేప్పటికి మధ్యాహ్నమయింది. హేమ 

కుంతల టిఫిను, శాఫీ తెచ్చి పెట్టింది. ఆమె స్నేహశీలత 

విజయను కరగించి, తిరిగి ఆమెలో _దెన్యం నింపింది, శరీరం 
అంతా డస్సి పోయినట్టయింది. 

“ఎందుకు హేమా ఇవన్నీ? నామీద ఇంకా అభి 

నూనం మిగిలివున్నది నీ కొక్క _ెకే!” అంది 
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“కాదక్కా! నుంచి వారి మీద అభిమానం ఎవ్వరికీ 

ఎన్నటికీ పోదు. నీ వేదో దీకతో ఈ యజ్ఞం సాగించు 

తున్నావ్! పాస భారాన్ని దగ్గంచేసి ఆత్మ (పతాళనం 

చేసుకుంటున్నావ్. కానీ చేసీ ఎందుకు బాధపడాలి. వాడికి 

కాస్తంత ఏదైనా తినిపించి తీసుకొస్తాను” 

ము రలిళరణ్ దగ్గరకు వెళ్ళి చేతులు చాచింది, 

వాడు అమాయకంగా, నిస్సంశయంగా ఆమె హాస్తాలలోకి 

వచ్చాడు. ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ గావురుమని ఏడ్వటం, మారాం 

చెయ్యడం వాడికి తెలియవు. ఎవ్వరు చేతులు చాచినా 

వాడికి అనుమానం కలగదు. ఎంత దుఃఖ మానస క్షణాల్లో 

నయా కండ్లల్లో (పాణాలు. పెట్టుకుని తచేకంగా అలాగే 

చూస్తాడు. అతని ప్రకృతికి 'హీమకుంతల జాలి పడింది. 

“రా బాబూ!” అంటూ ఎత్తుకుని గుండెలకు హత్తుకుని 

బయటికి వెళ్ళ సాగింది. 

ఎదురుగా (పభుళ్వ వకీలు, పభుత్వ అధికారి, మరి 

ఇద్దరు జవాన్లు! హాముకుంతల నిలిచి పోయింది. ఆమె ముఖం 

నెలనెలా పోయింది. దిగాలుగా కండ్ల నీరు కండ్ల కుక్కు 

కుంది చేవీని గుండెలకు అదుముకుంటూ 

విజయ _ కుప్పలాగా కూలిపోయింది. చేవేచరణ్ 

అచేమీటో అర్ధం కానట్లుగా కనురెప్ప వేయకుండా 

చూస్తున్నాడు. 

“ఒకోసారి మన ఆదర్శాలకు, అభి పొయాలకు, ఉద్యోగ 
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విధులకు, బాధ్యతలకు సమన్వయం కుదరదమ్మా! దేవీ 

చరణ్ ను విరంజన్ కు అప్పగించవలసిందని కోర్టు వారు 

ఉత్తరువు చేసేరు. పంపక తప్పదు" అన్నాడు ప్రభుత్వ 

వకీలు తలవంచుకుని. 

విజయ, చేనీని దగ్గరకు తీసుకుంది. ముర్ధాడింది. 

గుండెలకు హాత్తుకుంది. పామ తెచ్చిన కాఫీ | తాగించింది. 

కండ్లార ఒక్కసారి అతన్ని చూసుకుంది. బరువుగా 

నిట్టూర్చింది, 

“వెళ్ళు నాన్నా, వెళ్ళు. ఎక్కడున్నా నునిషిగూన 

(బదుకు, నీవు చేవీచరణ్ వేనని గుర్తుంచుకో! ఏ ఇతర 

వ్య క్ష త్వాన్ని తెచ్చి “పెట్టుకోకు” అనీ ముఖం తిప్పుకుంది 

విజయ, 

'దేవీచరణ్ కు అందులో ఒక్క ముక్కకూడా అర్థం 

కాలేదు. హౌనుకుంతల ఒడిలో ఎంత పొందికగా ఇమిడి 

పోయాడో (ప్రభుత్వ వకీలు భుజాలమీద గూడ అంతే పొంది 

కగా ఇమిడి పోయాడు. 

విజయ కంటివెలుగైన దీపికళిక ఆరిపోయి, భవి 

తవ్యం అంధకార బంధురం అయింది. విరిగి భూ పతనం 

కాబోతున్న విశ్వనాధంగారి భవంతిలో విజయభారతి 

బిక్కుబిక్కుమంటూ మిగిలింది, పక్కనే గోడమీద 

దేవీచరణ్ తప్పటడుగులు వేస్తూ కదిలినట్టు నీడలు 
కదిలాయి. 
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ఆమెకు తోడుగా, అనహాయంగా "హీమకుంతల, 

ఏం చెయ్యాలో ఆమెకు తోచదు. సమీ చెయ్యలేదు. 

దుఃఖంలో భాగం పంచుకోగలదు, అంతే! 

80 

సాయంత్రం ఆరు గంటలయింది. విజయ మాట 

పలుకు లేకుండా కండ్లు మూసుకుని పడుకుని వుంది. ఆమెకు 

ఏదై నా తినుబండారం తేవడానికి హేమ కాళ్ళీడ్చుకుంటూ 

వెళ్ళింది. కానీ ఇలా శాలతేపం ఎన్నాళ్లనే ' అభి పాయం 

వారికి లేదు. వారిలో ఏదో ళూన్యత్వం. గుండెలు రాయి 

చేసుకున్న నిర్విచారం. 

ఏడున్నర గంటలయింది, 

“కలువా” అని తియ్యగా a పలికిరిది 

ఓ క౦ఠం. 

విజయ దిగ్గున లేచి కూర్చుంది. తల తిప్పింది. 

ఎదురుగా విమలానంద్. విజయ వలవలా ఏడ్చింది, 

తల నేలకేసి బాదుకున్నది. 

“కలువా వవి6టీ పిరికితనం * అని 'పాచ్చరించేడు 

ఆనంద్. | 



200 

విజయ ఇంకా కుళ్ళి పోయుంద. ' “ఇంతా: న 

న్నా పేరుతోనే పిలుస్తున్నారా విమలానంద్ బాబు? మిమ్మల్ని 

అవమానం చేసేను. నిర్హాతిణ్యంగా మీ హృదయాన్ని గాయ 

పర్చి అయినా నరే నా మాంగల్యం నిలుపుకుంచామని 

(పయత్నించేను. పెద్దరికం అ[పతిష్థ పాలు చేసింది. కావాలని 

కోరుకున్న వ్యక్తిత్వం కూలదోసింది, 

విమలానంద్ దేనికీ సమాధానం చెప్పలేదు. ఏ సమా 

ధానం చెప్పినా విజయ హృదయం మరింత మోభిస్తుందనీ 

అతనికి తెలుసు, 

“విచారించకు కలువా, రా వెడదాం?” అన్నాడు, 

“ఎక్కడికి ఆనంద్ బాబు ?” 

విమలానంద్ దిగాలుగా నవ్వేడు. “కలువా ఐశ్వర్యం 

మానవుని శిరస్సున ఇనుపమేకు కొడుతుంది. సంపద వ్య కి 

త్వానికి శిలావి గహం వేస్తుంది... ....” 

“ఆ శిలా విగవాం కూడా వేయి శకలాలయింది 

ఆనంద్ జాబు అంది విజయ. 

ఇంతలో శ్యామసుందరి |పత్యక్షమయింది. ఆమె సై 

| పళ్నించలేదు, ఏమనీ ఓదార్చలేదు. అసలు విజయకు ఏదో 
ఘోర విపత్తు సంభవించిందని వాపోలేదు. 

రా చెలీ!” అంధి ఆప్యాయంగా. 

“నా మీద ఇంక ఏ బాధ్యతలూ, బరువులూ లేవక్కా, 

వచ్చి మాతం ఇంకేం చేయను ? నన్నిలా వుండనీ” అండి, 
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“జీవితం ఒకొకప్పుడు పాలు విరిగినట్టు వీరుగుతూనే 
వుంటుంది విజీ! అంతమా|తంచేత మానవత్వాన్ని ఉేతీంచ 

కూడదు. లేచిరా! చేవీచరణ్ వడ?” అంది శ్యామసుందరి. 

“భగవంతుడు దయానుయుడు. ఆ భారం కూడా 

నా మీదనుంచి మళ్ళించేడు, ఇంక నా అ స్త్రీత్వానికి కారణం, 

సాఫల్యం ఏమి వుంటాయి?” 

“అయితే ఇక్కడ వుండి మాతం నీవు చేయదలచు 

కున్నది ఏవి(టి?ో 

“నిది (వాత కోసం ఎదురు చూడటం. ఇంకా 

కాళ్ళూ చేతులు వున్నాయిగా అక్కా!” 

శ్యామసుందరి చిన్నబుచ్చుకుంది. 

“నా మీద నీకు రవంత కూడా అభిమానం లేదా 

కలువా? అన్నాడు ఆనంద్, 

“ఉంది బాబు. అభిమానాన్ని అపాతచానం చేసేను, 

అద్భష్టం నన్ను వరించ లేదని అలమటిన్తున్నాను. ఏ ముఖం 

“పెట్టుకుని మీకు భారం కాగలను, 

“ఇంకా ఇక్క డేవైనా సామాన్లు?” 

“కన అశు అమ్మకానికీ పనికి వచ్చేది పూచికపుల్ల 

కూడా లేదు. విశ్వాసరావుగారి దింకా అప్పు మిగిలే 
వుంది. 

విమలానంద్ యోచించుకున్నాడు. “ఎక్కడిదో ఈ 

సంస్కారం! తన జీవితాన్నే హత్య చేసిన మదిరను విజయ 
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కమించింది. తనకు పూర్తి స్వచ్చా స్వాతం త్యాల నిచ్చి 
తా ఓ 

తన విచ్చలవిడితనాన్ని ఉవేతీంచిన విజయను విరంజన్ 

తృణీకరించేడు. 

తనకు ఆ సీ దక్క నీయనందుకు కోర్టుకు ఈడ్చి 9 

అలీ 

అవమానం చేసి పరాభవించిన విశ్వాసరావుగారి అపు ఇంకా 

నాలుగు వేలు మిగిలివుండని విజయ నొచ్చుకుని బాధపడి 

పోతున్నది. 

షనులానంద్ వత్తిడి చేసేడు. “కలువా! నీకు నామీద 

అభిమానం వున్నదో లేదో నాకు తెలియదు. కానీ నీ విలా 

అనాధలా వుండటం ఎప్పుడూ ఒప్పుకోబోను. నీవు రాక 

తప్పదు, ఒట్టు పెట్ట మంటావా?” అన్నాడు. 

కలువ సర్వసంగ పరిత్యాగిలానే కదిలింది. శ్యామ 
సుందరి, విమలానంద్ అనుసరించేరు. 

దూరంగా గేటులో చిన్న కారు శబ్దం వినవచ్చింది. 

ముగ్గురూ తలఎత్తి చూశారు. శారు ఒక కణం ఆగి 

దట్టంగా దుమ్ము కేపుకుంటూ రివ్వున వెళ్ళిపోయింది. 

కలువ ఏమి చూచిందో! పరుగెత్తి పోయింది, విమలా 

నంద్ , శాగమనసుందరి కంగారుగా అనునరించేరు. 

కలువ దేవీచరణ్ ను ఎత్తుకుని పెద్ద వజ్రాల మూట 

దొరికినట్టుగా గుష్పు గుష్పున ముద్దు వెట్టుకుంది, ఆమె 

ముఖం ఏక సిత మైంది, 

'చేవీచరణ్ ఆమె హస్తాలలో ఇమిడి వున్నాడు. 
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“వచ్చావా చేవీ! రా!” అంటూ కలువ పిచ్చిగా 

'వాపోతున్నది. 

“ఇది నురొక ఎత్తు కాబోలు ఆనంద్!” అంది 

శ్యానుసుందరి శరవేగంగా దూసుకుని పోతున్న విరంజన్ 
కారు వైపు చూస్తూ. 

విమలానంద్ తిరస్కరించేడు “ఏమీలేదు, సంపద తేని 

సంతానం విరంజన్ కు అవసరం లేదు.” 

హేమకుంతల అప్పుడే అక్కడికి వచ్చి ఆశ్చర్యంగా 

చూస్తున్నది. విమలానంద్ చెప్ప సాగేడు. “దేవీచరణ్ 

ఇదివరకు లక్షలకు అధి కారి. ఆ_స్టీ మీద సంరత్షకత్యం కోసరం 

విరంజన్ చావా చేసేడు. కల్లబొల్లి ఏడ్పులు  వడిచేడు. 

కానీ చేవీచరణ్ నేడు నయావైసాలేని వికారి. ఈ 

బాధ్యత, ఆ కన్న తం డికి అవసరం లేదు. అందువల్ల నే దిగ 

విడచి పోయాడు.” 

“పోనీలే ఆనంద్ బాబు! అందరికీ మనలాంటి మన 

న్ఫులే వుంటాయా, చేవీచరణ్ తిరిగి వచ్చేడు. అదే పది 

వేలు” అంది నిరసనగా, 

ముగ్గురూ బయలు చేశేరు. హేమకుంతల విజయ 

దగ్గరకు వరుగెత్తి వచ్చింది. ఏదో చెంగులో ముడివేసింది. 

“అక్కా! ఇది నిరాకరించితే నామీద ఒట్టు. దీన్ని విమలా 

నంద్ జాబు ఇంటికి వెళ్ళలోపు విస్పకు. నన్ను మర్చి 

పోవర్దు" అంది, 
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అందరూ నెమ్మదిగా నడవ సాగారు. 

81 

భెమనుందరి, కలువ, విమలానంద్ , విమలానంద్ 

ఇంటికి చేరుకు నేప్పటికి ర్యాతి ఎనిమిది గంటలయింది. అప్ప 

టికి చేవీచరణ్ శ్యామసుందరి భుజం మీచే నిదకు పడ్డాడు. 

అతనిలో అంత అమాయక, ఇస్థామసుందరి అతన్ని ని దపుచ్చి 

వచ్చింది. 

విజయ _ అప్పటికి డస్సి, కళ్ళు లోతుకుపోయి 

వుంది. కంఠస్వరం హీనంగా వినవస్తున్నది. కుర్చీలో చేరగిల 

బడి కూర్చుని వుంది, 

“ఉదయం నుండీ ఏమీ ఎంగిలి పడిన శ్లై లేదు. కాస్త 

వర్చత్తు తాగుతావా చెల్లీ ! (పాణం "తేరుకుంటుంది” అంది 

శారమసుందరి, 

“వద్దక్కా ఫర్భత్తూ వద్దు. భోజనమూ వద్దు, కాస్త 

కాఫీ తాగుతాను. దానికి నివు (శమపడకు.. నేను స్వయంగా 

చేనుకుంటానుగా 

“ఇక్కడ కూడా నీ కీ శ్రమెందుకు కలువా? సుందరి 

కాఫీ చెండు కణాల్లో తయారు చేస్తుంది.” 

|= 
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“క్షమించండి ఆనంద్ బాబు. జీవితమే స్వయంకృత మై 

నప్పుడు జీవించడానికి మరొకరి మీద ఆధారపడడం 

ఎందుకు * విజయ సమాధానం చెబుతూనే వంట ఇంటివైపు 

నడిచింది, 

" . అనంద్ బాబు వెంటనే వచ్చి ఆమె దారికి అడ్డుగా 

నిలబడ్డాడు. “కలువా! నీ అభీష్టానికి వ్యతిరేకంగా | పవ రించి 

నీకు మనః క్లేశం కలిగించడం నా అభిమతం కాదు. కానీ 

ఈ రోజు నీవు నా అతిథివి ఈ కాస్త అధిక్యతై నా 

దక్కించు కోవడానికి నేను తీగనా ?” 

విజయ కలవరవడింది. “అనవసరంగా మనను క్ట 

ట్టు కుంటున్నారు ఆనంద్ జాబు. మీ కగౌారవం తల 

ముంత అహంకారం ' నాశెక్కడిది? మీ యిష్టమే చెల్ల 

నివ్వండి. నాకు ఒక అరకప్పు కాఫీ చాలు అక్కా” అంది 

శ్యామసుందరి వైపు తిరిగి. కానీ శేపు మాతం నేను 

స్వయంగా వంటచేనుకోవడానికి మీరభ్యంతరం చెప్పకూడదు. 

శ్యామసురదరి రెండు తణాలసేపు విజయ వంక వరి 

శీలనగా చూసింది కాఫికి నీళ్ళు వెడుతూ. 

“నేను నీ అక్కలాంటిదాన్ని విజయా! నాచేతి 
పాకం కూడా నీ కయిష్ట్ర మేనా ?” 

“అంతమాటా అక్కా! మరో పది జన్మ లెత్తీ మాతం 

మీ మేలు మరచిపోగలనా ?” 

“అయితే ఇక కారణం చెప్పు. ఇన్ని పెను తుఫాను 
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లకు తట్టుకొని (కుంగి కృళించి నామావళిష్టంగా నిలిచివున్న 
నిన్ను కాపొడుకొన వలసిన చాధ్యత మామీద లేదా? 
మాకున్న ఆ అవకాశాన్ని కూడా తృణీకరించుతున్నా వా? 

విజయ తలవంచుకొని కన్నీరు పెట్టుకుంది. శ్యామ 
సుందరి, విమలానంద్ తెల్లబోయారు. కు ఆంతర్యానికి 
తాము కలిగించిన అహ తో వారికి తెలియక నొచ్చు 
కున్నారు. 

శ్యామసుందరి విజయ దగ్గశే మౌనంగా కూర్చుంది. 
విమలానుద్ విచారంగా తన గదిలోకి వెళ్ళి పోయాడు. 

విజయ కండ్లు తుడుచుకుని తనంత తానే తల ఎ శ్తీంది, 
“అదేమీటి ల. 2 క లాకు భోజనం చేయ 

లేదేం? అంది. 

“ఇస్తారులే విజయా ? కాఫీ దించుళాను. ముందుగా 
నీవ కాఫీ తీనుకో !” 

“అలా కాదక్కా ! నాకోసం వారెందుకు పన్తు 
పడుకోవాలి ? ముంచాయన భోజనంచేయవలసించే” విజయ 
విమలానండ్ గదివై ఫు పు వెళ్ళింది.” 

స్య విమలానంద్. అధోముఖుడై. దృష్టి కిందికి దించి వేసి 
కూర్చుని వున్నాడు. 

[న మీరు భోజనం 'చేయలేదేం విమలానంద్.. జాబు, 
మీరు కూడ నా కీ శిక్ష విధించుతారా ? మీకు కూడా. నామీద 
రయశేచా?: అంది, 
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“కలువా! నీవు ఎవరి సహాయం తీసుకోనవసరంలేదు 

నశే, నీవు నిస్సహాయంగా వుంకే.......” 

“నన్ను గురించి మీరేం తోభ పడకండి ఆనంద్ 

బాబు. ముందు మీరు భోజనానికి లేవండి.” 

“అలాశాదు కలువా ! అసలు నీ నిశ్చయం ఏమిటో 

పూర్తిగా తెలియకుండా ఈ రోజు భోజనం చేయడం 

కుదరదు. 

“ఇది బలాత్కారమా ఆనంద్ ?” 

“ఇది బలవంతం కాదు కలువా. బాధ్యత, స్ు 

న్మిగహం కలిగి వున్నావు సర! కవీకరణ్ చూశుమిటి.? 

అతని భవిష్య జీవనాన్నంతనూ నీ పట్టుదల లోనికి, ఆశయ 

సాధనలోనికి కుదించి సంకుచితం చేస్తావా ?” 

విజయ ఒక్క కణం మౌనంగా వూరుకుంది. 

“అలా అతని జీవితాన్ని కుదించి భవిష్యత్తును పరి 

మితం చేయడానికి నీకు హక్కున్నదా ?” అన్నాడు 

విమలానంద్ కోపం;గా. 

శ్యామ సుందరి “నిమలానంద్ బాబు” అని గద్దించింది 

ఏవి(టి నీ అనంగత (పళ్న అన్నట్లుగా. 

విజయే సర్దుకుంది. “ఊరుకో అక్కా ! వారు మంచి 

(పశ్నే "వేసేరు. అనుబంధాలు ఎంత సన్నిహితమైన వైనా 

మనిషికి వుండవలసీంది బాధ్యత లేగాని హక్కులు కావు. 

ఈ విషయాన్ని నేకు మరిచే పోయాను, శానీ వినండి 
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ఆనంద్ బాబు. నే నుండగా దేవీచరణ్ కు ఫరవాలేదు. నా 

బాధ్యత "నెరవేర్చ గలననే అనుకుంటున్నాను. అంత 

అద్భష్టం నాకు లేక శ్తివిహినురాల నయితే మీరిద్దరూ 

వుండనే వున్నారు. కనుక వాడెప్పుడూ అనాథ కాడు.” 

“అయితే దేవీ సంరక్షణ నేను వహించడం నీకేం 

అభ్యంతరం కాదు గదా 

“కాదు కానీ ఓక వరతు. మీ సంరతకత్యం 

నా బాధ్యత తగ్గించడానికి కారాదు, థి 

“ఆనంద్ అసంతృప్తిగానే లేచి వచ్చాడు. విమలానంద్ 

శ్యామసుందరి భోజనానికి కూర్చున్నారు. కలువ చారి 

సరసనే కూర్చుని కాఫీ తాగసాగింది. 
శ్యామసుందరికి ఆహారం అయిష్టంధా నే నుంది, 

వినులానంద్ బాబు అన్నాన్ని అటూ ఇటూ శెలికేడు. 

అదిగో! ఆనంద్ బాబు! మీ సంతృప్తి కోసం 

నేను కాఫీ తాగేను, కానీ మీరు అర్జాకలితో లేస్తున్నారు.” 

“లేదులే కలువా! కానీ నీవిలా విచారించకుండా 

వుండాలి, _— 

కలువ మెల్లిగా తల వూపింది. 

స వీమలానంద్. -క్రా ర్యాతి సంత్భ పి పిగా నిదపట్టిన ర్యాతి, 

భయ ee చేయి వేసుకుని పోటు “pe 
' సళ 

| 

నాక Reh 

మటల. కేచి అశాంతితో 
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తపించిపోయింది. హాయిగా నిదిస్తున్న విమలానంద్, నేటి 

కైనా మనశ్శాంతి చిక్కించుకున్న విజయ! [పక్కనే దేవీ 
చరణ్ ! 

బంతిపువ్వులాంటి వెన్నెల ! బరువుగా అేలివస్తున్న సుమ 

సౌరభాలు !! ఆ వెనుకనే ఎముకలు కరున్తున్న చలి!!! 

[పశాంత మైన రాత్రిలో నిశ్చల జలరాళిలో గులక రాళ్ళు 

పడినట్టు పక్కనే ఎక్కడో కోడికూత, 
, అమె ముఖంలో ఓ నిట్టూర్పు. ఆ వెనుక ఓ కృత 

నిశ్చయ భావనా వీచిక. కర్తవ్య శూన్యమైన శ్యామసుందరి 

జీవితానికి ఆ రా శే ఒక కర్తవ్యం ఏర్పడింది. పట్టుదల గట్టి 

పడింది. ఆ తరువాత తెల్లవారు రూమున ఆదమరచి నద 

పోయింది. జీవితం ఒకోసారి అర్థరహిత మైంది గానూ, 

భ్యయ శూన్య మైంది గానూ, అవుపించి నప్పటికీ కూడా అర్హ 

పూరితం కాకపోదు కాబోలు ! 

దేవీచరణ్ కు అందరికన్న ముందుగా తెల్ల వారింది 

ఉదయాన్నే అతనికి పాలు (తాగడం అలవాటు. విజయకు 

మెలకువ వచ్చి అతన్ని సముదాయించుతూ కూర్చుని వుంది. 

మరింత సేపటికి శ్యామసుందరి మేలుకుంది. తా నంత 

(పొద్దు ఎక్కేవరకూ స్ప నౌ లేకుండా ని దపోయినందుకు 

లజ్జపడింది. 

“అప్పుడే నిద లేచేవా చెల్లీ ?” అంది మందహోసంగా. 

“కలవరంతో మనశ్శాంతి లేకుండా రాత్రంతా జాగ 

14 
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రణ చేసేవా ఏం? అంది తనే మళ్ళీ. 

“లేదక్కా. దేవికి ఉదయానే పాలు [తాగడం 

అలవాటు. నాడే అందరికన్నా నుందరగా మేలుకున్నాడు. 

ఈ దగ్గరలో ఎక్కడయినా ఒక చుక్క పాలు దొరుకు 

తాయా +” అంది, 

శ్యామ సుందరి తన అజ్ఞానానికి సిగ్గుపడింది. “ల: 

చెప్పేవుకా దేం చెల్లీ! గొల్లను ఇంకాస్త ముందర పాలు 

తెమ్మని ఇెప్పివుందును కదా? అంది. 

“ఫరవాలేదులే అక్కా ! అంత ్ తొందశేం లేదు” ట్ర 

దేవిని నముదాయించుతూ. 

శ్యామసుందరి హృదయం చివుక్కుమంది. ఎంతోదర్చం 

వెలిగించిన విశ్వనాధంగారు చివరికి సర్వమూ తుడిచి పెట్ట 

కుమా _ెను నిర్మాశయను చేసేరు. నేడు విజయ సర్వస్వాన్నీ 
త్యాగంచేసి, గృహవిహీన'యె, స్వాభిమా నాన్నీ, ఆత్మ 

గౌరవాన్నీ న సందుకు పోరాడుతున్న ది. ఆమె ముఖం 

లోని ఆ వింత శేజస్సే ఆమె ఆత్మ ధై ర్యానికి నిదర్శన మేమో ! 

ఒకింత సేపు గడిచింది. పాల మనిషి పాలు శెచ్చేడు, 

'దేవీచరణ్ అతంగా పాల గిన్నె వెపు రాసాగాడు. 

“కొంచెం నేవు తాళు బాబూ! పచ్చిపాలు జబ్బు 

చేస్తాయి” అంటూ శ్యామసుందరి స్టా వెలిగించింది. ఇంతలోనే 

విమలానంద్ బాబు ని దలేచి బయటకు వచ్చేడు “సుందరీ” 

అంటూ, 
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సుందరి అతన్ని చారించింది. “త్వరగా స్నానంచేసి 

రండి ఆనంద్ బాబు కాఫీ పెడతాను” అంది వంట పాతల 

«fs విమలానంద్ ఆమె _ కంఠన్వరానికి ఆశ్చర్యపః 

చూచేడు. తెల్లవా రేస్పటికి సుందరిలో వచ్చిన మూన్చేమిటో 

అతనికి అర్థంకాలేదు. 

ఒక పక్కగా విజయ సుందరికి సహాయం చెస్తున్న ది. 

ఆమె ఒడిలో చేవీచరణ్. స్టౌ మీద పాలు కాగుతున్నాయి. 

సుందరి బంతిపువ్వులా నవ్వుముఖం పెట్ట “ఇంకా 

అక్కడే వున్నారు. స్వప్న బగత్తా ఏమిటి + అంది, 

విమలానంద్ స్నానంచేసి వచ్చేప్పటికి శ్యామనుందరి 

చేవీచరణ్ కు పాలుపడుతున్నది. “ఆనంద్ బాబూ! ఇవ్వాళ 

ప్పీత్రో కొద్దిగా పనివుంది. చేసి వెట్టగలరా ఫొ అంది విజయ. 

“తప్పకుండా కలువా ! ఏమిటది *” 

"ఏం లేదు. ఒక వస్తువు కొని తెచ్చి ఇవ్వాలి. బయటికి 

వెళ్ళేప్పుడు చెప్పండి” అంది తిరిగి పనిలో నిమగ్న మవుతూ. 

నిమలానంద్ కాఫీ తీసుకుని (జెన్ కావడావికి సిద్ద 

మయ్యాడు. శ్యామసుందరి పొయిదగ్గర కూర్చుని వుంది, 

విజయను ఆ ఇంటికి తీసుకుని వచ్చేందుకుగాను శ్యామనుందరి 

వాసాన్ని కూడ విమలానంద్ అక్కడికే మార్చించిన నాటి 

నుండి శ్యామసుందశే వంట పని చూస్తున్నది. పది గంటలకు 

వంట పూ ్రిచేసి తను తిని విమబానంద్ కు అన్నీ అమర్శి 
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ఆమె అఫీనుకు వెడుతుంది. భోజనం కాఫీ వగైరా విమలా 
న౦ద్ గడియారం అలారం (పకారం వాటిని పూర్తి చేస్తాడు, 

విమలానంద్ బజారుకు వెళ్ళడానికి సన్న ద్దనుయే సమ 
యానికి వీధిలో తలుపు దబదబా (మోగింది. ఆ క్షణాన 

ఛ్యామసుందరి వంట పని చూస్తున్నది. 

“తలుపు నేను తెరుస్తాలే అక్కా!” అంటూ విజయ 
వెళ్ళి తలుపు తెరిచింది. 

నయను విరిగి పోయిన వృద్దుడు. లోనికి వచ్చేడు. 
కదలికలో వణుకు, చూపులలో ఆవేదనాపూరిత అన్వేషణ. 
మాటలలో అస్పష్టత, 

“విజయ. విజ ,...య అ, మ్మా” అంటూ లోనికి 
వచ్చేడు. 

విజయ ముఖంలో గుప్పున ఆనందం. అంతలో వివర్ణ త, 
ఆళ్చర్యం, మనం, 

“మూ విజయమ్మ వుందా తీ”, 

విజయ తొణికి పోయింది. ఆ విషణ్ణతలో కూడా 
అభిమానం ! 

“నేన తాతా” కంఠంలో గాద్గద్యం, 
వృద్ధుని నే శాలు చెమశ్చేయి. చేతితోనే తడిమి ఆమె 

భుజంమీద చేయి వేసేడు. విజయ అతని చేతి కర్రను పట్టు 
కొని కూలిపోకుండా ఆగింది, 

“నీవేనా విజయమ్మా! చివరికి నీ పరిస్థితిలా పరిణమిం 
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చిందా? చివరికి నిలువ నీడ లేకుండా పోయింది, నిన్ను 

చూడాలని వచ్చేను. కానీ అందుకు కండ్లు లేవు. నేను వచ్చి 

నందుకు నీకు కష్టంగా వుందామ్మా 2 

“లేదు తాతా! నాకు నహాయం చేయబోయి అవ 

మాన పడ్డావు. అయినా నన్ను పరామర్శించడానికి వచ్చేవు, 

ఎవరి అభిమానాలు చివరకు ఎవరెవరికి దక్కుతా యో "అంది 

దుఃఖం ఆపుకుంటూ. 

శ్యామనుందరి, విమలానంద్ బాబు ఆశ్చర్యంగా చూస్తు 

న్నారు. 

“ఆయన్నిలా లోనికి రమ్మను కలువా !” అన్నాడు 
విమలానంద్ . లోనికి వచ్చి కూర్చున్నారు. విజయ పరిచయం 

చేసింది, 

ఈమె శ్యామనుందరి తాతా! తోబుట్టువు 

లేకపోయినా సహోదరి లాంటిది. 

ఈయన _ విమలానంద్ జాబు. ఆశయ _ విహీనకు 

ఆశయం కల్పించుతున్నారు. | 

“నువ్వు వీడిని చూడనేలేదు. దేవీచరణ్ , నీ మనుమడు” 

అంది కండ్లు వత్తుకుంటూ. 

కఫ రామయ్య శాత ! అంది" “ఆ వృద్దుడ్ని గురించి 

వారి కేం చెప్పాలో తెలియక. 

వృద్దుడు ధైర్యం చెప్పుడు. “గుండెల్ను దిటవు పర్చుకో 
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తల్తీ. దిటవు పర్చుకో !” అన్నాడు చేవినీ గుండెలకు అదుము 
కుంటూ, 

“ పపంచంలో ఎవరో ఒకరు జాలిగుండెలు కలిగిన 

వాళ్ళు లేకుండానే వుంటారా భారతమ్మా ! ఈ దంపతులు 

అలాంటివా రే కాబోలు !” అన్నాడు శ్య్యామసుందరి, విమలా 

నంద్ బాబుల నుర్దేశించి. 

శ్యామసుందరి ఇలాంటి అర్థం వచ్చే మాటలను వ్యంగ్య 

పూర్వకంగానూ, _ చెప్పిపొడుపుగానూ, ఎ త్తిపొడుపుగానూ 

అనేక మంది నుండి విన్నది. కానీ ఇవ్వాళ ఆ మాట విని 

ఆమె (మాన్చడె పోయింది ఆ వృద్ధుని వంక, పిజయ వంక 

“ఆయనకు తెలియదులే సుందరీ నీవు చిన్న బుచ్చు 

కోకు” అన్నాడు ఏమలానంద్. 

“నింక వస్తానమ్మా ! వస్తాను ఏిజయమ్మా ! వచ్చి 

నందుకు నా కోరిక నెరవేరింది.” 

“తాతా |! 

“ఏర విజయమ్మా స 

“నీవు నన్ను ఎత్తుకొని సెంచేవు.” 

“ఉనను.” ఎప్పటివో అనురాగపు పొరలు వెలికి 

వచ్చేయి. 

“నీ ఓడ నీశే 
ద్ర 

an (CR 
నా బహుమానంగా ఇస్తే పుచ్చుకో 

గలవా తాతా 9” 
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“వద్దమ్మా వద్దు. నిన్ను చూడగానే నా గుండెలు 
ద పె 

నిండిపోయాయి.” 

కక 

తాతా 1” 

“ఇదిగో ఇది నీదగ్గర వుంచు” 

ఇదేమిటి! నోట్ల కట్టా! ! చెద్దయ్యగారి పొరపాటుకు 

నీవు శక చెల్లించుతావా ? బహుమానం చేరుతో త్యాగం 

చేస్తావా విజయమ్మా ?” 

విజయ జంకలేదు. “నీ వీ బుణం నుండి ఎప్పుడూ 

విముక్తం కానీయవా తాశా ?* 

“అయితే నీవు నా అభిమానాన్నే తృణీకరిస్తున్నా వా 

విజయమ్మా ' 1” అదొక వచ్చు కత్తి లాంటి (పళ్న. 

“లేదు తాతా! నా విధ్యుక్త్ష ధర్మం నెరవేర్చు 

తున్నాను. ఇది నిరాకరించకు.* 

ఒకరి 'భ్యయం తరత రాలనుండి పేరుకున్న బుణాన్నీ 

ని శ్ళేషంచెసి పాస పతాళనం చేయడం. 

అభిమానానికి బదులుగా, పొసిప్యి డబ్బు పుచ్చుకో 

వలసి రావడం మరొకరి బాధ. 

“అయితే ఇలా తే తల్లీ! కడుపు నిండుగా అభిమానం 

వున్నా నా దేవికి కించిత్తు బంగారాన్ని కూడా తెలేక 

పోయాను. ఈ నోట్ల కట్ట నా కప్పగించడం నీ విధ్యు క్ర 
ధర్మం అయితే. దీనిని దేవికి బహుమానంగా ఇవ్వడం నా 

(33 

అద్భస్ట్రం | 
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నోట్ల కట్ట చటుక్కున దేవీ చేతులో పెస్టైడు. 

అది విజయకు [పథమ పరాజయం. నోట్లు తిరిగి ఆమె 

చేతిలోకే వచ్చేయి. కానీ వాటిమీద ఆమెకు విపరీతమైన 

ఏహ్యాం, 

' ోశాశా! ఎప్పుడై నా కనిపించుతుంటావుగా a 

“ఎందుకు కనిపించనమ్మా aa 

రామయ్య తాత వెళ్ళిపోయాడు. 

అతనికి ఎదురుగా వచ్చి హేమకుంతల పరిశీలనగా 

చూసింది. 

“ఇతను మన రామన్న తాత కాదక్కా ?” 

“అవును హేమా! నిజమైన అనుబంధాలు ఎంతో 

పటిస్ట్రమెనవి. వాటిని భరించడం ఎంతో భారమైన పని” అంది. 

హామకండ్లు చెమ్మగిల్లేయి. అందరిలో మౌనం. 

ఆనంది ముందు మాట్లాడేడు. “కలువా! నేను 

మా ర్కెట్టుకు వెడుతున్నాను. నీకు కావలసిన వస్తువు ఏమిటో 

చెబుతావా? శెస్తాను." 

విజయ నిట్టూర్సు విడిచింది. “రాత్రంతా చేవీచరణ్ 

సంర కత్యం వహించక తప్పదని సం లక కూర్చున్నా 

రుగా ! ఆనంద్ బాబు. ఇది దేవీచరణ్ కు బహుమానంగా 

వచ్చిన' ఆ స్త్రి, ఏ అపవితతకు మూలం కాని ధనం వాడికిదే, 

వుంచండి అంది. రామన్నశాత దేవీ కిచ్చిన నోట్లకట్ట 

నిమలానంద్ కిస్తూ.” 
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విమలానంద్ కు విజయభారతి ఎప్పుడూ అర్థంకాని 

సమస్య | 

శ్యామనుందరి సంతృప్తిగా ఊపిరి పీల్చుకుంది. 

“అయితే ఇంతకూ నీకు కావలసిన వస్తువు ?” 

“లేదు ఆనంద్ బాబు నా దగ్గర ఇప్ప డింకేం వె కం 

లేదుగదా? ఇక ఒక్క నయావైసా కూడా నాకు శెంది 

వుంజే అర్హత లేదు. ర్యాకి నే నెంతగా వద్దని వారించినా 

హాము ఒట్టు పెట్టుకుని ఈ డబ్బు నా చెంగున తన సత; 

దానితో రామన్న తాత బుణం నిశ్శ్ళషమైంది. ఇంకెంత 

మిగిలివుందో ?* అంది విజయ. 

“అయితే నామీద నెపం వేస్తున్నావా? అక్కా !” 

అంది హేమకుంతల. 

నెసంకాదు చెల్లి! రామన్న తాతకు అప్పటిలో చివరి 

నెల జీతం ముట్టకుండా నె బర్తరఫ్ అయిన విషయం నీకు 

తెలుసుగా. 

విమలానంద్ కు చిటుకోపం కలిగింది. “| పపంచంలో 

అన్నింటినీ బుణభారంగానే చూస్తావేం కలువా ? స్నేహ 

ధర్మంగా సహాయం చేయడం కూడా అధర్మమా |» 

విజయ అతన్ని మధ్యలోనే ఆఫీ వెసింది. “మీకు శా 

కృతజ్ఞత ఆనంద్ బాబు. అలాంటి సమయాలు ముందు ముందు 

ఇంకా చాలా వున్నాయేమో ! అంది. 

తరువాత శెండు రోజులకు అలా నిరాభరణగానే 
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విజయ మాశ్కెట్టుకు బయలు దేరింది. 

వీమలానంద్ ఆదుర్దా వ్యక్తపరిచాడు. సిక అనవసరం 

పడిన వస్తువేదో నాకు తెలియకూడదా కలువా * ఆ వలసిన 

వస్తు వేదో నేను స్వయంగా తేకూడదా ? ది నీకంత అయి 

ష్టమా ?” అన్నాడు విమలానంద్ . 

“అలా ఎన్నడూ భావించకండి ఆనంద్ బాబు. అయా 

చితంగానే నా కాయం కల్పించిన మిమ్మల్ని నిర్ణ త్యుం 

చేయగలనా ? ఉపే&ించడం నాచేతనవునా ? కానీ ఈ నాడు 

నేను ఆచరించబోతున్న దొక అత్యాచారం లాంటిది, అది 

మీకు తెలిస్తే ఎంతగా అవమానం శెందుశారో 1” 

“కలువా! ఆచరణనే శంకించగల నా ఆంతర్యంలోని 

ఆ చౌర్భల్యం పమీటో నేను తెలుసుకొన వచ్చునా ౪ 

వీబయ తొ టుపడింది. “కమించండి ఆనంద్ బాబు 

మీరు అనవసరంగా ఆత్మనింద గావించుకుంటున్నారు. నేనీ 

విషయాన్ని ఎప్పటికోప్పటికి మీకు తెలియజేయక తప్పదు 

గదా ? అంతవరకు నా మీద దయవుంచి శాంతం వహించండి” 

అంది బజారుకు చకచకా వెళ్ళిపోతూ, 

విమలానంద్ _న్తంభీభూతుజై అలాగే నిలిచిపోయాడు. 

“రమిటి ఆనంద్ *” శ్యామసుందరి సానుభూతిగా 

(సశ్నించింది, 

“కలువ నాకు ఎన్నటికీ అర్థం కావటం లేదు నుందరీ |! 

నాలోని ఈ బలహీనత ఏవింటో మరి *” 
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లి = బై ఆమె నిజమైన (స్త్రీ అనంద్. అందువల్లనే నీకు ఎప్ప 

టికి అగమ్యంగా నే మిగిలి పోతుంది. 

“స్త్రీ ఎప్పుడూ జవాబులేని సమన్యగాస మిగిలి 

పోవాలా సుందరీ ? 

నిజమైన స్త్ర ఎప్పుడూ అంశకే ఆనంద్. మామూలు 

స్రీ అంతా వట్టి వ్యక్తులుగా నె మిగిలి పోతారు. అయినా 

విజయకు మీరు కా స్త "స్వెచ్చ నివ్వడం మంచిదేమో ?” 

“ఇప్పు డామె కిది బందిఖానానా * అన్నాడు 

తెల్లటోతూ, 

“కాదు. కానీ మీ అభిమానాకిశళయంలో ఆమె ఆద 

ర్యాలకు కొంత అడ్డుపడుతున్నా కేమో a 

“స్తీ హృదయం స్రీకి అర్థమవుతుం దంటారుగా 

సుందరీ. అయితే కలువ నీకేమైనా అర్థమయిందా రై 

అన్నాడు పీమలానంద్ దినంగా, 

"అర్థమైంది ఆనంద్ జాబు. ఆమె వల్ల మనకు రవ్వంత 

ఇబ్బంది కలగడానికి కూడా అమె ఇష్టపడడం లేదు.” 

ఆనంద్ కు ఉసూరు మనిపించింది, 

ఆ తరువాత నాలుగు రోజులకు ఒక చెక్క పెళ్లై 

పార్సెల్ విజయెపేరుతో విమలానంద్ ఇంటికి దిగునుతయింది. 

విమలానంద్ , _శ్యామసుందరిలకు అరేమిటో అని 

కుతూసాలం కలిగింది కానీ (పయత్న పూర్వకంగా మౌనం 

వహించారు, 
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ఆ తరువాత రెండు రోజులకు రామన్న తాత కొన్ని 

కొత్త గుడ్డలు తెచ్చి విజయ చేతికిచ్చి కండ్లను అశువులు 

నింపుకున్నాడు. 

“ఇలాంటి అకార్యం స్వహసాలతో నే ఆచరించ వలని 

వస్తుందని ఎప్పుడూ అనుకోలేదమ్మా ! కానీ చేస్తున్నాను -_ 

నా గుండెలు తరుగుకొని పోతున్నవి" అన్నాడు. 

విజయ రామన్న సహాయంతో చెక్కవెళ్సై విప్పి 

కుట్టు మిషను ఒకటి బయటికి తీసింది. దానిని చూసిన వెంటనే 

రామన్న తాత దుఃఖం మరింత హెచ్చింది. 

విమలానంద్ , శ్యామసుందరి తమ మౌనాన్ని పాటించ 
లేక పోయారు. 

“విజయా! నీవు కుట్టు మిషను సద పలి చేస్తావా?” 

అన్నాడు ఆనంద్, 

as మనుందరి ఆశ్చర్యం గొంతులోనే అణగి 

పోయింది. దుఃఖం పొర్గుకుని వచ్చింది. 

“కలువా! ఈ కుట్టు మిషను ఎలా తెచ్చావు? 

ఈమాత్రం నాకు చెప్పకూడదా?” 

విజయ తల దించుకుంది. “క్షమించు ఆనంద్ జాబు, 
CEE: అకార్యం ఆచరించ బోతున్నానని తెలియ చేసా 
నుగా! అది కాస్తా చేసి వేశాను. నే నెంతో పవిత్రంగా 
కాపాడుకుంటున్నది, మీ రిచ్చిన ఉంగరం కుదువ బెన్హైను 
అనంద్ బాబు. క్షమించ గలరా? చానిని ఎవ ఎటితైనా తిరగి 
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తెచ్చుకో గలనో? లేదో? ఇలాంటి అకార్యాన్ని ఫ్ర హస్తా 
లతో ఎలా చేయించనుి విజయ రెండు అర చేతులా 
ముఖం కప్పుకొని కుమిలి పోయింది. 

విమలానంద్ నోరు వెగలలేదు. శానీ ఆ కుట్టు 
మిషను హోరు శబ్దం ఎన్నడు వినిపించినా అతని హృదయం 
తూట్లు పొడిచినట్ల యేది. 

విజయ ఎప్పుడూ స్వయం కృషిసె ఆధారవడాలనే 
కృత నిశ్చయంతో వుండేది, ఉండ గలిగింది, 

విమలానంద్ ఎపుడూ ఆమెకు వదో విధంగా సహో 
యం చేయాలని ఉబలాట పడేవాడు. ఆ అవకాశం అతనికి 
లభించేది కాదు. 

తె 

ఆరణి ఒకనాడు వింతవార్త తెచ్చాడు విజయకు 

"రెండు లతల క్యామ్ వచ్చిందని. 

“ఏమిటీ! రెండు లక్షలా? తన చెవులను శావే 
విశ్వసించ లేక పోయాడు విరంజన్ .” 

అవును. అతరాలా ెండు లతలు విరంజన్. విశ్వ 
నాధంగారి కొక పార్మాచ్యూటికల్ కంచెనీలో వాటా 
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లున్నాయని ;గానీ, ఆ వాటాలను తన కుమా నై విజయ 

భారతి చేర నమోదు చేసేరని గాని ఇంతవరకు ఎవ్వరికీ 

తెలియదు. నే డా కంపెనీ విశ్వనాధంగారి చెట్టుబడి మీద 

రెండు లక్షల రూపాయల లాభాన్ని (పకటించటం మాళం 

నిజం. 

“అయితే అసలాయన ఈ కంపెనీలో "పెట్టుబడి ఎంత 

చెట్టాడంటావ్ ?” 

విరంజన్ |పాణా లుగ్గబట్టుకొని ఆశగా ఆడిగేడు. 

ఊహించని ఆశాలత శాలికి తగిలినట్లయింది. “శెండు 

లక్షలు” అనుకున్నాడు దురాశగా, 

“పెట్టుబడి ఎంత కావాలి? పది సంవత్స గాలనా 

డెప్పుడో ఆయన పదివేలు పెట్టుబడి పెట్టి ఆ విషయాన్ని 
మర్చేపోయి వుంటారు. ఆ కంపెనీ (పభుత్వ ఆర్థిక సహాయం 

తోనూ, (ప్రజల ఆద రాభిమానాలతోనూ వృద్ధిచెంది నట 

లాభాలు తీసింది. ఇదింత వృద్ధి పొందుతుందని గానీ, 

లాభాలు తీస్తుందనిగానీ, బహుశః విశ్వనాధంగారు కూడ 
వూహించి వుండరు. అలా భావించే వుంకే ఆయన చానికి 

సరితూగ  తప్పనిసరిగ బుణం చేసే వుండేవారు” అన్నాడు 
ఆరణి, 

విరంజన్ ఆరణి చెప్పినవన్నీ ెదవులు బిగించి 
జ్యాగత్తగా విన్నాడు, అతనిలో దురాశ, దుష్ట్ర వాంఛ తిరిగి 
పడగ విష్పుకున్నాయి. 
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“అయితే వియ భారతి పేర రెండు లతలు జమ 

పడిందంటావు!” 

“అ విషయం నాకు తెలియదు. ఈ రోజు కాకున్నా, 

మరొకనాడై నా (౮ మొత్తం ఆమెకు దక్కక తప్పదు. 

విరంజన్ ఒక్కుదుటన బయటికి దుమికాడు. విసురుగా 

అడ్వ'కేటు దగ్గిరకు వెళ్ళేడు. అడ్వ'కేటు కన్సల్టింగ్ రూమ్లో 
మరి ముగ్గురు, నలుగురు పార్టీల వారున్నారు. 

“ఏం విరంజన్ *?” అన్నాడు వకీలు విరంజన్ తత్తర 
పాటుకు ఆశ్చర్యం చెందుతూ. 

“మీతో అంతరంగికంగా మాట్లాడాలి.” 

వకీలు నవ్వేడు “ఫరవాలేదు విరంజన్ చెప్పు 

అన్నాడు. i 

,  “*చదేపీచరణ్ ను మన అధీనం చేయాలని మరలా దావా 

చేయాలి.” 

“కానీ ఆ ఉత్తరువు న్యాయస్థానం వారు ఎన్నడో 

ఇచ్చారు. నీవే అతన్ని స్వాధీనం చేసుకోవడానికి నీరాక 

రించేవు. నేడు సమయం మించిపోయింది. 

“ఎలా అయినా వాడిని మన అధీనం చేసుకోక 

తప్పదు.” 

“అయిజే అది న్య్యయనస్థానం ద్వారా మాతం 

సాధ్యపడదు. మశెవకితో నయినా రాయబారం పంపించు.” 

“లాయర్ !” నిరంజన్ పిడికిలి బిగించేడు. ఉద్విగ్ను 
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డయ్యాడు. కండ్లు మిటకరించాడు. 

“వళళ “కీ ప్రీడరువు కావు. ఇది కోర్టు కూడ 

కాదు, చేవీచరణ్ ను అప్పగించుకొనవలనిందని కోర్టువా 

'రెప్పుడో ఉత్తరువు జారీ చెసేరు. తిరస్మృత యె చివరికి తన 

నుండి తన పసికూనను కూడా విడదీయటానికి జరిగిన 

అమానుష. [పయళ్నానికి విలపించుతూనే, అయినా విజయ 

భారతి ఒప్పుకుంది. విశ్వనాధంగారి భాగ్యం చెల్లాచెదురు 

అయి అద్భృళ్యమయింది గదా అని, భాగ్యం లేని బాధ్యత 

గదా అని నీవు తప్పించుకుని తిరిగావు. సంవన్న హీను 

డయ్యేడని చెపినీ నిర్గ క్యుం చెనితః మళ్ళీ ఈ |పయత్న 

మేమిటి విరంజన్ ?” 

. విరంజన్ ఇంతమంచి నలహోను పట్టించుకు నేంత మనిషి 

అయితే ఈ నంఘటన సంభవించకనే పోను. 

“లాయర్ మీ ఫీజు సంగతి యో చించకండి” 

వకీలు ముఖం నల్ల బడింది. కుపితుడయ్యాడు. 

విరంజన్ ఫో ముందు, ఇక్కడ నుండి ఫో! లాయర్హంకే 

నీ దృష్టిలో డబ్బు పారేస్తే న్యాయాన్ని ఖూనీ చేయడానికి 

సిద్దపడి హంతకులు! డబ్బు పారేసి అంతరాత్మల్ను తాకట్టు 

పుచ్చుకోవడం కొన్ని సమయాల్లో సాధ్యం కావచ్చు 

నిరంజన్ ! ఎల్ల స్సుడూ సాధ్యపడదు. 

“వీల్లేదు విరంజన్ ఈ (ప్రయత్నం జరగడానికి వీలు 

లేద చేసిన పాపం చాలక మాతా శిశువులను మరలా విడ 
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దీసావా? ఈ (పయత్నంలో నే నింశెంత మాతమూ ఉప 

కరణం కాజాలను" లాయర్ నిప్పులు కక్కాడు. 

విరంజన్ అక్కసుగా వెళ్ళిపోయాడు. 

లాయర్ రమాకాంత్ ఆ|గహం చూచి, వచ్చినపార్ట్ లు 

విస్మితులై నెమ్మదిగా జారుకున్నారు. 
“ఆధాండి. పొండి. ఆం వట్టి మూర్దులు, నికృష్ట (ప్రపంచం 

యిది. మనిషికి లంచం పెట్టి విషాన్ని | తాగించగల ధర్మాన్ని 

చెంపొందించు తున్నది” అని గొణుగుకున్నాడు. 

రమాకాంతరావుకి తన మీద తనశే అసహ్యం వెల్లు 

బికింది. నిత్యమూ తనేదో హత్య చేస్తున్నా ననిపించింది, 
ఒక (స్త్రీ జీవితాన్ని నిలువునా భూస్థాపితం చేస్తే 

ఇరువది ఐదువేలు ఫీజు! 

ఒక పసికూనను అనాధగా చేస్తే మరో పదిహేను 

వెలు !! థ్ 

ఇది వర్తమాన న్యాయం! చట్ట సమ్మతమైన ధర్మం !! 
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ద్రమాకాంత్ వశ్చాత్తాప పృాదయంతో దిగాలుపడి 

కూర్చున్నాడు, వీధిలో గాజుల చప్పుడు వినవచ్చింది. ఉదా 
సీనంగా బయటికి చూశాడు, 

నీలికలునవలే విజయభారతి నెమ్మదిగా నడచివస్తున్నది. 

(పక్కనే ఆమె కాళ్ళ నంటి నడచివస్తున్న రెండు, మూడు 

సంవత్సరాల వయసుగల పసిబిడ్డ దేవీచరణ్. 

ఆమె ఒకప్పుడు సర్వసంవన్న. సర్వాలంకార శోభిత 
(స్రీ ! ఇప్పుడు నిరాభరణ, అలంకారహీన, కాలికి చెప్పులై నా 

లేకుండా ముంజేతికి మట్టిగాజులతో నజచివస్తున్న భారతిని 

చూచి రమాకాంత్ హృదయం తల్ల డిల్లి పోయింది. 

“నమస్కారం రమాకాంత్ అన్నయ్యా” 

రమాకాంత్ మౌనంగా లడ్జవడుతూ కుర్చిచూ వెశ్తైడు 
భారతి పొందికగా కుర్చీలో కూర్చుని చీర భుజాల 

మీద కప్పుకుంది. 

చేవీచరణ్ డోసపండులాగా ఆమె చీరను ెనవేసు 
కుంటూ రమా కాంతరావువంక కుతూహాలంగా చూస్తున్నాడు, 
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ఆ పసికూనను చూడగానే రమాకాంఠ్ హృదయం 

తరుగుకొనిపోయింది, 

ws మావయ్య రమాశాంతరావుగారు నాన్నా 

నమ స్తే పెట్టు”. 

చేవీచరణ్ తమలపాకుల్లాం౦టి తన చిన్ని చేతులను ఎ శీ 

నమస్కారం సెన్లుడు. 

రమాకాంత్ హృదయం శచెండుగా చీల్చినట్లయింది, 

“వీడు చేవీచరణ్ ప్లీడర్ ! వీడు అప్పుడే శెండుసార్లు 

కోర్టు ముఖం చూడవలసివచ్చింది.” 

రమాకాంత్ నిర్విజ్జుడయ్యాడు, 

అప్పకవి గురించే మీకు, విఠరంజద్ కు అనవసర (శమ 

కలిగించాను కోర్టులో i 

రమాకాంతరావు కన్నీటిని ఆపుకో లేకపోయాడు, 

అ| శువులు జలజలా రాలాయి. 

“లేదమ్మా లేదు. నేనే నీ మనఃశ్లేశానికి కారకు 

డ్నయ్యాను. ఈ పాపిష్టి వ్భ క్తి త్రి ses | నిరపరాధుల 

హస్తాలకు బేడీలు చేయించడానికి తప్ప మరొక [ప్రయోజనం 

లేనిది రమాకాంత్ గొంతు జీరపోయింది. 

“మీరు చాధపడశా శెందుకు ప్లీడర్ ! మీరుకాకున్నా 

మరొక పీ పి డరయినా న నడచివుంజేశే గదా! ఇంతకూ 

నా అదృష్టం అలాంటిది. జీవితాన్ని పొందుపరచుకోవడం 

నాకు చేతకాకపోయింది. ఈ ససికూనే లీకుండావుంకే 
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విరంజన్ కు ఇంత (శమ కల్రిగేదేశాచేమా !” 

భారతి చీర చెంగుతో కండ్లు వత్తుకుంది. 

“నీకెంత జాధకలిగిందో కదా భారతీ! ఇంత జరిగినా 

ఆ వ్యక్తికి ఏ కోశానా జాలి అనేదే లేదు. దేవీచరణ్ కోసం 

చావా చేయమని మరలా ఇప్పుడే వచ్చేడు.” 

భారతి నిర్విణ్ణురాలయింది. ఆమె వదనం కాంతివిహీన 

మయింది. “విరంజన్ మరలా వచ్చేరా ?!” అంది హీన 

స్వరంతో. 

“అవును భారతీ వచ్చేడు. (పాణం నిలపడానికి డాక్టర్లకు, 

దావా గెలిపించడానికి నకీళ్ళకు కావలసింది ఒక్క డ బ్బేనని 

[పపంచం ఉద్దేశ్యం, (పతి జీవికీ |పాణదానం చేయాలని (పతి 
డాక్టరుకు వుంటుందని, (పతి దావాలోనూ న్యాయం నెగ్గెట్లు 

చేయాలని (పతీ నకీలుకు వుండవచ్చునని ఎందరికి తెలును? ఈ 

పసీవాడి పేరుమీదుగా అన్యాయం ఎలా చేయను భారతీ |” 

అన్నాడు గాద్గదిక౦ంగా, 

భారతిలో దైన్యం మూ ర్తీభవించి మౌనం ధరించింది. 
తనకు నంబంధించిన (సతి విషయమూ ఇంత శరవేగంగా 

తెలుస్తుందని ఆమె ఎన్నడూ భావించలేదు. భారంగా 
సీట్టూర్చింది. 

“ఇందులో అన్యాయం ఏముంది రమాకాంత్ బాబు | 
(స్త్రీని అర్ధాంగిగా స్ట్రీకరించినందు వల్ల ఏర్పడిన అధికారం ఇది. 
పీరంజన్ అదే చెలాయించుకుంటున్నారు. 
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శనీ న్యక్రికి ఒక స్థాయి, గౌరవం, (ప్రతిష్ట వుండ 

వలసిన అవసరం లేకపోతే (పపంచంచో ఎవరికి వలసిన స్వేచ్చా 

స్వాతం త్యాలు వారికి లభించే వేమో ప్పిడర్ |! విశ్వనాధం 

గారు చెసిన అప్పులు (పతి నయావైసా శెల్టించడమే నా, 

పొరపాటు అయివుండాలి. లేక ఈ పాపంలో భాగస్వామ్యం 

లేకపోయినా పాపథారం వహించవలసీవచ్చిన ఈ పసివాడి 

నొసటి వాత అయినా అయివుండాలి, భారతి కండ్ర నుండి 

రెండు అ శుబిందువులు రాలీపడ్డాయి. 

రమాకాంతరావు వృదయం దేనినట్టయింది. 

“మొన్న. శఆెండురోజులనాడు. ,.” అని పదో చెప్ప 

బోయింది ఛారలీ, 

“రమాకాంత్ ! రమాకాంత్ !” సీధిలోనుండే పిల్చు 

కుంటూ చరచరా వచ్చింది మదిర. అనుకొనని స్థలంలో భారతి 

ఎదురుపడటంతో నే తొటుపడింది మదిర. తట సటాయించింది, 

“మరలా ఎప్పుడయినా కలుసుకుంటాలే ప్లీడర్ 1” 

అని చేవీచరణ్ ను నడిపించుకుంటూ మదిర దగ్గరగా వెళ్ళింది 

విజయ. 

“మదిరా నీవు నా అక్కవు. ఈ| పపంచంలో నాదయిన 

(పతి వస్తువునూ సము మననువడిన త్యాగంచే సేను. కానీ ఇటు 

చూడక్కాా ! దేవీ నా రక్తాన్ని పంచుకొని పుట్టాడు. వాడు 

లేని క్షణం నాకు గాఢాంధకారం. ఈ మినుకు, మినుకు మనే 

నతతాన్ని కూడా రాల్బుకో వాలా అని దుఃఖంతో వేగంగా 
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కదలిపోయింది. మదిర ని శ్చష్టితురాలై అ|పయత్నంగా దారి 

తొలిగింది, 

లర 

ట్రినంద్ ! ఆనంద్ !"* శ్యామసుందరి ఆందోళనగా 

పిలుచుకుంటూ వచ్చింది. 

“లు సుందరీ 

“వికీ ఎక్కడుంది ?* శ్యామసుందరి భయంతో కంపించి 

పోతున్నది. 

“ఎక్కడికో బయటకు వెళ్ళినట్టున్నది.” 

“ఎక్కడికి * చేవీచరణ్ ఎక్కడా కనిపించజేం ?“ 

“ఇంతకూ నీవు వెళ్ళిన పని ఏమైంది సుందరీ ?” నెమ్మ 

దిగా (పశ్నించేడు. 

“మన ఊహలన్నీ చెల్లా చెదరయ్యాయి ఆనంద్. అనలు 

విషయం ఇప్పుడు తెలినిందంశే విజీ తన జీవితాన్ని సరిచేసు 

కోకపోవడం మాత్రమే కాదు. సర్వనాశనం చేసుకుంటుంది.” 

శ్యామసుందరి గట్టిగా నిట్టూర్చింది. ఆమె ముఖంలో విచార 

రేఖలను చూచిన ఆనంద్ ఆందోళన పడ్డాడు. 

“ఆనంద్ ! మనం అనుకున్నట్లు మదిర విజయకు 
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పరాయి వ్య కేమీ కాదు. స్వయానా అక్కయ్య”. 

ఆనంద్ ఉలిక్కిపడ్డాడు. అంతలోనే బిగ్గరగా నవ్వేడు: 

“ఇంతాచేసి నీవు సేకరించితెచ్చిన సమాచారం ఇచా సుందరీ ? 

విజీ అందరికీ మదిర తన అక్క అనే చెప్పంది, అక్కకన్న 

ఎక్కువగా కూడ... 

“అవును, విజీ మదిర తన అక్క అనే చెప్పింది. అక్క 

కన్న ఎక్కువగా కూడ ఆదరించింది. కానీ మదిర తనకు 

నిజంగానే అక్క అనే విషయం మాత్రం విజీకి తెలియదు 

ఆనంద్ !” ఇశ్యామసుందరి కంఠం రుద్దమయిపోయింది. 

అలి! 

“నిత్యమూ విశ్వనాధంగారిని “అన్నా! అన్నా! అని 

పిలిచిన మధురమ్మ వుంది చూచేవు ?” 

"అవును అన్నాడు విమలానంద్ (పాణా లుగ్గబట్టు 

కుంటూ, 

“ఆమెకు విశ్వనాధంగారి వల్లి కలిగిన బిడ్డే మదిర”, 

“శ్యామసుందరీ 1” ఆనంద్ మెదడులో ఆకస్మికంగా 

ఓ పెద్ద డైనమైట్ ేల్చినట్లయింది. తల విదిల్బాడు. 
“నీవు చెబుతున్నది వాస్తవమేనా సుందరి ?” 

“అదేం (పళ్న ఆనంద్. వ ఆధారమూ లేకుండానే 

ఇంత పెద్ద ఆరోపణ చేస్తున్నానని నీ భావమా ?” 

“అయితే ఇదెలా నంభవం శ్యామూ ? విశ్వనాధం 

గారూ ాముభుశాలంలం 
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శ్యామసుందరి గాఢంగా నిట్టూర్చింది. “ఇది కులీన 

జీవితం ఆనంద్ ___ పరువు, (ప్రతిన, అంతస్థు, ఐశ్వర్యం 

అన్న వే జీవితానికి పునాదులు. ఈ పునాదులు గట్టిపడ 

టానికి ఎందరి మానమర్యాదలు, నీతి గౌరవాలు మంట 

గలిసినా విచ్శితం కాదు. ఇందుకు ఆత్మవంచన, గు_ప్తజీవనం 

(ప్రథాన, మార్గాలు! కాకపోతే చూడు. 'విజీ' జీవితంలో 

సంభవించిన సంఘటనలన్నీ సంభవాలయ్యు సంథభవించేయా ? 

ఆనంద్ రాయిలా కూలబడ్డాడు, ఈ బాహ్య బజీవనా 

లకు, రవాస్య బంధుత్యాలకు, అంతర్గత రాగపాశాలకు, 

ఆత్మవంచన భీవన పథాలకు పరిమితులు, హద్దులు ఎక్కడో 

అతనికి అర్థం కాలేదు. 

విశ్వనాధంగారిని అన్నా !అని పిలిచిన మధుర ఆయనకు 

పియురాలు, 

విరంజన్ ను అన్నా అని పిలిచిన, విజయతో అక్కా 

అని పిలిపించుకున్న మదిర విరంజన్ ఉంపుడుగత్తె. అభిసారిక, 

(పప పంచానీకి వెరవని కృతఘ్ని. 

శ్యామసుంద శే ఘనీభవిస్తున్న నిళ్ళబ్రాన్ని చెదర 

గొట్టింది. 

“మధురమ్మకు, విశ్వనాధం గారికి ఇలాంటి రాగ 

పాశాలున్నాయని చాలామందికి తెలియనీ మాట వా_స్థవం! 

బహుళ ఈ విషయం నుదిరకు కూడా తెలియదు. 

“మధురమ్మ విధవ అయిన శెండు మాసాలకు ఆమె 

రహస్య 
గ 
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నాలుగు మాసాల చూలాలని చెప్పబడింది, కానీ ఆమె 

విధవ అయిన. పది మాసాలకు “మదిర జన్మించింది. ఈ 

విషయం చాలమంది గమనిక చేసేరు.” 

శ్యామసుందరి హోర వేర సు. మొనల ఈ హోగైరింద్, 

“ఈ విషయం విజీకి తెలియకుండానే ఇక్కడ నుండి పంపివేస్తే 

ఎలా వుంటుంది ఆనంద్ బాబు ?” 

“బాగా నే వుంటుంది. కానీ మరొక వ్యకి సలహాను 

సారం జీవితం నడిపించగలిగతే విజయ కీ స్ధితి శాక స: ఫోను! 

దానికి తోడు విజయకు నిన్న అర్ధంతరంగా రెండు లక్షల 

రూపాయలు మొత్తం వచ్చి పడింది. దానికి వజయ హస్త 

గతం చేసి కూర్చోవడానికి విరంజన్ ఎప్పుడూ ఒప్పుకోడు.” 

“ంండు లక్షలా? శ్యామసుందరి తుళ్ళపడీంది. 

ఆమెలో ఈపణ్యాతం మిగిలివున్న ఆశకూడా నేలమట్ట 

మయింది. 

“ఎలా?” అంది ఆశ్చర్యంగానూ, సంచేహాంగాను. 

విశ్య్వనాధంగా రోొకప్పు డేదో కంవెనీలో వాటా 

కలిశారు. అది నేడు బయటికి వచ్చింది. శ్యామసుందరి భగ్గున 

మండి పోయింది. “ఈ పాపిష్టి సరన్, సౌభాగ్యం విజయ 

జీవితాన్ని కాలబట్టి నేలరాసినతరువాత కూడా ఇంకా హత 

మార్చుతున్నది. ఈ సంపదా సౌభాగ్యాలే విజయ జీవి 

తానికి సుఖ శాంతులు లేకుండా అడ్డుగా పెద్ద గొడ్డలి పెట్టు 

చెడు తున్నాయి, అస లిదెలా సంభవించింది జౌ 
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“విశ్వనాధంగా  శేదో ఫార్మాచ్యూటికల్ కధ్ 

నీలో ఒకప్పుడు పదివేలు పెట్టుబడి పెట్టారు. ఆ 

సంగతి నేటికి తెలిసింది. ఆ కంవెనీ లాభాలు తీస్తున్న ది,” 

“లాభాలు శాదు ఆనంద్ బాబూ! విజయ 

(ప్రాణాలు తీస్తున్నది. ఆనాడు విశ్వనాధంగారు డబ్బు 

సంపాదించి గాలి గోపురాలు కట్టి విజీ జీవన సౌధపు పునా 

దులు [తన్వి వేశారు. ఈనాడు ఈ అర్హంతరపు ఆస్తి 

వచ్చిపడి విజీ జీవితాన్ని దగ్ధం చేస్తున్నది.” 

“అవును సుందరీ! కొందరి హృదయాలకు ఎప్పుడూ 
శరాఘాతాలు తగులుతూనే వుంటాయి. దానికి ఎన్నీ 

తూట్లు పడ్డాయన్న విషయం వేటగాడికి అవసరం లేదు” 
అన్నాడు దిగాలుగా. 

ఇంతలో విజీ తల వంచుకొని నేరుగా లోనికి వచ్చే 
సింది. ఆనంద్ బాబు, శ్యామసుంధరి (పాణా లుగ్గబట్టుకొని 
బిక్కు బిక్కు మని చూస్తూ మౌనంగా వుండి పోయారు. 

విజయ లోనికి వెళ్ళిపోయింది. ఆమె వదనంలో నిశ్చలత ! 
దృష్టిలో కృత నిశ్చయం !! 

“నీవు ఎక్కడికి వెళ్ళవు బాబూ 9” శ్యామసుందరి 
చెవీచరణ్ ను లాలనగా (పళ్నించింది అతన్ని గుండెలకు 
హత్తుకుంటూ. 

శకర్ట్సి బ్రడరు మామయ్యగా రింటికి” నత్తుతూనే చెప్పేడు 
చరణ్, 
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విమలానంద్ , శ్యామసుందరి అదిరి పడ్డారు. ఎంతో 

(ప్రమాదం జరిగి పోయినట్టు వారి ముఖాలు కళవళ 

పడ్డాయి. 

ఇద్దరూ భయం భయంగా లోనికి శె ళ్ళేరు, వారు 

వచ్చిన విషయం అయినా గమనించ కుండా విజయ వంట 

|పారంఖించింది. కత్తిపీట ముందర వేసుకుని దోసకాయలు 

చెక్కు తీస్తున్నది. 

“ప్టీడరు దగ్గరకు వెళ్ళేవా వికీ?” అంది శ్యామ 

సుందరి పీట వాల్చుకుని కూర్చుంటూ. చరణ్ ఆమె ఒడిలోకి 

చశడ 

“అవునక్కా చరణ్ను తన కస్పగించ వలసిందని 
విరంజన్ తిరిగి చావా  తెస్తున్నారి అంది శిరన్ను 

వరిచుకున. 

“ఎప్పుడు + ఆనంద్ [కుద్దుడయ్యాడు, 

“దావా చెయవలసిందని ఇవ్వాళ రమాకాంత 

రావుతో చెప్పారుట. తానీ దావా నడపజాలనని రమా 

“కోంత రావు గారు జవాబిచ్చేరు.” విజయలో తొటుబాటు 

కూడ అవుపించ లేదు. 

“ఇలాంటి పరిస్థితులలో నీవు" ఒంటరిగా తిరగడం 

మంచిదికాదేమో విజీ! అందులో దేవీచరణ్ ను బయటికి 

తీసుకు వెళ్ళడం 1పమాదకరం శ అంది శ్యామసుందరి. 

విజీ విషాదంగా నవ్వింది. “నీకా భయం ఏమీ అవసరం 
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లేదక్కా. విరంజన్ కు నామీద (భమతపున్నా, చరణ్ మీద 

అనురాగం వున్నా ఇంతవరకు వచ్చేదేకాదు. విరంజన్ కు 

కావలసీంది చరణ్ ఒక్కడే కాదు, చరణ్తో కూడా వచ్చే 
ఆ స్పీ కూడా కావాలి, 

వినులానంద్ మౌనంగా వూరుకున్నాడు. అతనిలో 

అసహ్యాం సెల్లువికీ వచ్చింది, శ్యామసుందరి సాహాసించింది. 

“విఖీ ఎవరికీ హోని చేయని నీవు తలవంచుకొని 

సంఘంలో పడి వుండవలసిన అవసరం ఏమిటి? ఎక్కడికయినా 

దూరంగా వెళ్ళిపో ! ఆనంద్ నీకు ఆసరాగా వసాడు.” 

“అకా !” విజయ కంపించిపోయింది. 

“సుందరీ” ఆనంద్ వారించినట్లు పలికేడు. 

విజయ కొంచెం సేపు మౌనం వహించింది, ఆమె 

శరీరం నీలు వెల్లా కంపనం. 

“అద్భష్టాన్ని అందరూ అందుకో లేరు లే heey 

చానిని అందజేయా లనుకొనేవారికి నిషృల శమ తస్ప 

మ లేమీదక్కదు.” 
శ్యామసుందరి ధైర్యాన్ని పుంజుకుంది, 

“విజీ ! నీ మంచితనాన్ని, విశాల వాదయాన్ని ఈ 

(ప్రపంచం తిరస్కగించింది. కాలదన్నింది. ఇంత నిర్ణయను, 

అనూనుష త్వాన్ని (ప్రదర్శించిన వారిపట్ట కూడా ఉదా 

సీనతా ౪ 

విజీ మౌనంగా వూరుకుంది. 
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కలల కునర ఆదర్శ మహిళలం కాకపోవచ్చు కానీ 

[పపంచం మనను ఏ విషయానికి నిందించుతున్నదో ఆ నిందా 

భారాన్ని అపారంగా భరించుతూనే అచేతనంగా వుండ 

వలసీన అవసరం లేదు మన ఉపేజా భావాన్నే ఈ [పపంచం 

బలహీన స్వభావం (కింద పరిగణించుతున్నది. మనందరి జీవి 

తాలు ఇలా అడీవీగాచిన వెన్నెల కావలసిన అవసరం ఏమి 

టమ్మా చలీ ?” శ్యామసుందరి గొంతు జీరపోయింది. కండు 
౧౧ లి, 

నిండుగా నీరు కమ్మినట్టయింది. 
(ag) 

చేతితో విజీ చుబుకాన్ని పట్టుకొని లాలనగా ముఖం 

చై కెత్తింది. ॥ 

విజయ కండ్లనుండి విషాద న బాష్సూలు జలజల 

రాలేయి. శ్యామ సుందరి హృదయంలో ఇమిడిపోయి గావురు 

మంది. _శ్యామసుందరి కండ్లు ఆర్జ్రమయి, స్ఫదయం భార 

మవుతూ వుండగా నే విజయను ఓదార్చింది. బాధపడింది. 

“నేనెంత మూర్చురాలని చెలీ? నోటికి వచ్చినట్లు 
ey ౧౧ య 

పదో వాగేను. తమించు” అంది తన భుజాలమీద గడ్డం 

"పెట్టుకుని వెక్కిళ్ళు పడుతున్న విజయ వీపు నిమురుతూ 

పొంగి వచ్చిన దుఃఖాన్ని తనలోనే అణచుకుంది. 

“నా జీవితంలో శాంతి సౌఖ్యాలకు స్థానం లద క్కా” 

అంది కుములుతూ, 

శ్యామసుందరి కంట తడివెడుతూనే విజయను ఓచా 

ర్నింది. “ధైర్యం వ హారము సావానకి తెచ్చుకో” అంది, 
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నిములానంద్ కొయ్య జారిపోయి చూస్తున్నాడు. చేవ 

తలై వెలసిన (స్రీలు, వై న్యంగా తలచాచుళొని హీనంగా 

[బదకడానికి కూడా. [పపంచం ఎందుకు చోటివ్వడం లేదో 
అతనికి అర్థంకా లేదు, 

పళ్ళు, పిడికిలి బిగించి ఎక్కడికో వెళ్ళడాని! ఉద్యుక్తు 

డయ్యాడు. 

శ్యామనుందరి అ(శుపూరిత నయనాలతో నే అతన్ని 
వెనక్కు పిలిచింది. 

తూర్పు దిక్కుగా (వారంభమై (ప్రపంచం అంతటా 

అంధకారం అలుముకుంది పశ్చిమ దిగ్కుగా శ్నుక[గహం 

దేదీప్యమానంగా ప్రకాశించింది, 

శ్యామసుందరి కర్తవ్యాన్ని సూచించింది. “లే 

చెలీ! లే! జీవితం నిత్యక ళ్యాణమూ, పచ్చతోరణం లాంటిది. 

దానిని నిరసించడం కని తీర్చుకోవడం అవుతుందేమో గాని 

పరిష్కారం మాతం కాదు. (బదుకు, కనిసం పసిగందుకోనం 

అయినా (బదుకు.” శ్యామసుందరి విజయను మృదువుగా 

పాచ్చరించింది, 
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86 

నవల ఇంతవరకు నడుపుకొని వచ్చే నరికి కొన్ని 

పాాతలకు తలలు పెంచి వాటిని [తుంచి వేస్తున్నానని, మరి 

కొన్నింటి |పస శ్తే ఎత్తుకోవడం లేదని పాఠకులకు అనిపించు 

తుంది. కానీ నేనేం చేయను? 

మనుషులంతా నిష్కల్మపు మానవత్వంతో జీవితాలను 

నింపుకొని తమజీవితాన్ని బాహాటంగా నే ఆచరించికే ఈనవలా 

ప్రక్రియే శుద్ద దండుగ. అలా కాక పర! దోవాం, అత్మ దోహం 

చేసుకుంటున్న కొన్ని కుక్కల జీవితాలను గురించి విడ 

మరచి | వాయాలం కే రచయిత కయినా కష్టంగానే 

వుంటుంది, 

కాకుంకు మరి? జీవితంలో కొందరు (పపంచాన్ని 

బాగు చేద్దామనే సద్భుర్ధితో తాము త్యాగం చేని చెడిపో 
తారు. మరికొందరు తామేదో పొడిచివేసి [ప్రపంచాన్ని 

జాగుచేస్తామని గప్పాలు కొట్టి గోతులు తవ్వుతూ వుంటారు. 

వీరిలో ఎవ్వరు నుంచివారో, ఎవ్వరు దుష్టులో సను చెప్ప 

వలసినంత అవనరం లేదు: 

ఉపేత, విజయ భారతి జీనితంలోంచి నిష్క్రమించి 
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చీకట్లను [తవ్వి పోయడానికి ఎంత హేయమైన కారణం సరి 

పోలేదు? విశ్వాసరావు గారు, విశ్వనాధం గారితో సంబంధం 

కలుపుకోనడానికి వినాయకరావు మాటలు ఎంతగా తోడు 

పడలేదు. 

అలాగే విరంజన్ విజయ మీద పగబట్టా డంశునూ, 

మదిర తన [పాణ స్నేహితురాలి జీవితాన్ని పునాదులతో 

సహో కదలించిందంశునూ వారి తత్త్వం వమిటో తెలియదూ? 

విరంజన్ మదిరల కథను మరింత పొడిగించి హేయ 

మెన "వారి జీవితాలలోని కల్మషాన్ని మరింత (పోగుచేసి 

పోయవలసిన అవసరం నాశేమిటి ? ఎక్కడో |బదుకుశారు, 

పపంచంలో ఎన్ని కుక్కలు (బదకడం లేదు. వారు మరింత 

ఎంతగా నీచులో తెలియ ేస్తేగాని విజయ మీద మీకు 

సానుభూతి కలగని పథంలో విజయ జీవితమే నిరర్భక నువు 

తుంది. ఆమెలోని ఉదారత, లొంగుశాటు, గై ర్యసాహా 

సొలకు జౌన్నత్యమే లేకుండా పోతుంది. 

కనుకనే సంఘానికి పనికిరాకుండా, చీడసట్టి పుచ్చి 

పోయిన కొన్ని కొమ్మలను ఇక్కడే ఛేదించి దూరంగా పార 

వేస్తున్నాను. మిగతా వై నా విజయ జీవన వృజాన్ని నిలిపే 

పయత్నంలో జయప్రద మౌశాయేమో చూస్తాను. 

విజయ భారతి కృత నిశ్చయంతో శెఫ్పిన విషయం 

విని వకీలు రమాశాంతరావు ఆశ్చర్య పోయాడు. తను దేన్ని 

రక్షించ గలిగానని భావించుకుంటున్నాడో దాన్ని విజయ 
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అత్యల్పంగా పరిగణించి దూరంగా (తోసివేస్తున్నది. 

“విజయ భారతీ నీవు చేస్తున్న పని చేవీచరణ్కు 

అన్యాయం చేయడం లాంటిదమ్మూ” అన్నాడు చివరి 

పలహాగా, 

విజయ భారతి చలించలేదు, 

“అంతేనేమో అన్నాయ్ ! కావాలని కల్పించుకున్న 

మమతలూ, ఇతరులకు (దోవాం చేసి గడించిన సంపదా: 

పున్తకాలలో ఇరికించిన న్యాయ సూ తాలూూ చట్ట ధర్మాలూ 

కూడా మా జీవితాలను జాగుపరచలేక పోయాయి. చేవీ 

చరణ్ భవిష్యత్తుకు కావలసింది శాంతి ఒక్కళేనని, సంపద 

కాలనర్పంలాంటిదని ఒక అభి పాయం నాలో పాతుకుని 

పోయింది. ఆ శాంతిని వాడి కేర్పరచడానికి స్త్రీగా నను 

చేయగలిగి దింకేముంది ? వసానన్నాయ్ ! మీ మేలు జీవి 

తంలో ఎన్నడూ మరచిపోలేను. ఈ జ్యాంకు చెక్కు, 

ఫార్మాచ్యూటిక ల్ కంవెనీ వాటాల వాక్కు. పత్రాలు వారి 

కందచేయండి. ఇంక నా దగ్గర చిల్లి గవ్వ కూడా లేదని 

చెప్పండి.” విజయ రమాకాంతరావుకు నమస్కారం చేసి 

వెళ్ళి పోయింది. 

రమాకాంత్ [కుంగిపోయాడు. ఈ నిర్మల మాణి 

క్యాన్ని ఛిన్నాభిన్నం చేసి విరంజన్ ఎంత విషాన్ని (పోవు 

16 
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చేసుకున్నాడో ? ఎంత పాప పర్వతాన్ని రూపొందించాడో 

అతనికి అవగతం కాలేదు, అతని మనను వికలమై పోయింది. 

“పిడర్ ?” 
గ్ 
“వరు? రకూకారితరాను ఆలో న లో 0౦చి 

తేరుకున్నాడు. 

ఎదురుగా విరంజన్ అగ్గి బరాటాలాగా నిప్పులు 

కక్కుతున్నాడు. 

రమాకాంత్ హృదయంలో కోధం (పజ్ఞరిల్లింది, 

అయినా ఆవేశాన్ని అణచుకున్నాడు. 

“ఏం! విరంజన్ ?* 

“మీరు వకాలునామా పుచ్చుకో నన్నారు?" 

“అవును” 

“అయితే దానికి సంబంధించిన రికార్డిలా పొరేయండి, 

“అందుకు పాతికవేలు ఫీజుగా చె లి ర చవక 

వుంటుంది !” 

“ఫీడర్ ! 

“ఏం వీరంజన్ ? ఆ పత్రాల విలువ ప్లీడరు నయిన 

నాకు తెలియకుండా వుంటుందా ? అని నీకంత అవసరమని 

ఛావించికే వెంటనే ఆ మొత్తం ముందు చెల్లించు." 

“లమాకాంత్ ? |” నిరంజన్ క్రుద్దుడయి పోయాడు, 
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వకీలు గట్టిగా నవ్వేడు, “ఆగ్రహం కలుగుతున్న దా 

విరంజన్ ? జీవితాలనే ఫ్లాక్ మెయిల్ చేసీ భూస్థాపితం 

చేయ సమకట్టిన ధీరుడివి ! ఈ మాత్రం ప్రత్యర్థిని ఎదుర్కొన 

లేవా? మూరుడా? ...” 

విరంజన్ తారాజువ్వలా లేచేడు. “రమాకాంత్ ! మీ 
రొక్క రే ప్లీడరు కారు. ఈ చావాను మరొకరిచేత కణాల 

మీద నడిపించగలను.” అతని గొంతులో (ప్రతీకార భావం 

స్పష్టంగా (ప్రకటిత మెంది. 

“అంత అవనరం నీకు రాదులే విరంజన్ , (ప్రపంచంలో 

మానవత్వం మిగిలి వున్నంత వరకు అమానుషత్వం ఇలా 

పిచ్చి వేషాలు వెన్తూనే ఉంటుంది. అంతేకాదు. ఆ అమాను 

షత్వంచేతిలో ఆర్థిక సంపద వున్నంతవరకు ఎవ్వడో ఒకడు 

ఆత్మగత మానవత్వాన్ని ఆత్మహత్య చెసుకుని న్యాయహంత 

కుడుగా తయారవుతూ నే వుంటాడు. అందువల్లే మీలాంటి 

దుష్టళ కలు విజయ గర్వంతో రొమ్ము విరచుకుని న్యాయ 
ధర్మ శాస్తా ఉనికినే సవాలు చెస్తూ వుంటాయి. థూ 

ఇదిగో ! ఇదేగా నీకు కావలసీంది * విజయ భారతి 

చేతికి వచ్చిన శెండు లక్షల రూపాయలేగా ? తీసుకో, ఫార్మా 

చ్యూటికల్ కంపెనీ వాటాల హక్కు పతాలు అతని 

ముందు పాశెసేడు. 

“సుఖపడు విరంజన్ ! విజయ భారతిని, చేవీచరణ్ను 

శాంతిగా వుండనివ్వడానికి భర్రగాను, శం డిగానూ నీవు 
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కోరిన లంచం యిది. ఈ కుళ్ళిపోయిన మాంసం ముక్క 

కోసరం మళ్ళీ నీవు ఎత్తుగడలు వేస్తున్నావని తెలియక 

ముందరే విజయ దాన్ని నీ ముఖాన గొట్టమని ఇచ్చింది,” 

రమాకాంత్ విజయ భారతి ఇచ్చి వెళ్ళిన చెండు 

లతల రూపాయల చెక్కునూ విరంజన్ ముఖాన పార 

వేశాడు. | 

విరంజన్ ముఖం నల్లగా కమిలిపోయుంది. ఇంత పెద్ద 

చెంప పెట్టు పడుతుందని అతను భావించ లేదు. 

“చరణ్ భవిష్యత్తు తప్ప ఈ డబ్బే నా ప్రధాన 

ఉద్దేశ్యం కాదు. “శెండు లతల చెక్కును, కంపెనీ వాటా 

సాక్కుల ప శాలను జేబులో ఉంచుకుంటూనే అన్నాడు. 

రమాశాంత్ ఇంక ఆవేశాన్ని ఆపుకోలేక పోయాడు. 

“విరంజన్ ! నీచ్వేషానికి దేన్నయినా అడ్డు "పెట్టుకో! వసినాడి 

జీవితాన్ని మట్టుకు కాదు.” రమాకాంత్ దావా కాగిళా 

లను 'తెచ్చి విరంజన్ మీద కుప్పగా పార వేశాడు, 

నిరంజన్ తన అవమానాన్ని అక్కడే దులిపి ఫారనేసి 

చావా కాగితాలను పొందికగా పట్టుకుని, కంపెనీ మెర్లను 

జా[గత్త పరచుకుని, బ్యాంకు చెక్కు. జేబులో వుంచుకుని 
నడచి వెళ్ళిపోయాడు, 

అంతిమ కణంలో నయినా అతనిలోని మానవత్యం 

వెల్లగిలి వస్తుందేమోనని ఎదురు చూచిన రమాకాంతరావు 
నిర్విల్లు డయ్యాడు. 
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త్రి 

సేర్మలంగా వున్న విజయ వదనం చూచి శ్యామ. 

సుందరి సంతోషపడింది. విజయ తన గత శ్రీవిత్రాన్ని ఒక్కో. 
కణం మరచి పోగలిగినా ఆనందపడే వారిలో శ్యామనుందరి 
ఒక తె. 

“క రోజు దేవీ ఆలయానికి వెడదామా అక్కా? 

అనీ విజయ (వళ్నించగానే శ్యామనుందరి తల ఊపింది, 
తనకు దైవం ఉనికిమీద నమ్మకం లేకున్నా, విజయకు 
చైవం పట్ల ఎనలేని భ క్తివిశ్వాసా లున్నాయి, బహుళ 
అభ క్రి ఏ శ్వాసాలవల్ల నే ఇ౦త హాలాహలాన్ని దిగ| మింగు 

కొన గలుగుతున్న చేమో అనుకుంది శ్యామసుందరి, 

“అలాగే విజీ తప్పకుండా వెడదాం” అంది శ్యామ 

సుందరి, 

నిమలానంద్ నవ్వేడు. 

“మీరు నవ్వుతున్నారు. విజయ వై వాన్ని ఎల్లప్పుడూ 
ఆరాధించుతుంది, మీ కివాళ శెలిసింది కాని" అంద శ్యామ 
సుందరి. 
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“అయితే నే కూడా వసా” అన్నాడు పీమలానంద్. 

“విజయకు పూజ తెమిలేస్పటికి రాతి పదవుతుంది. 

అయినా నాస్తికులకు ఆలయా లేమిటి? మీరు ఇంటివద్ద నే 

వుండండి” అంది శ్యామసుందరి. 

విజయ ఆందోళన పడింది. “అదేమిటి అకా? ఆయన 

లేకుండా ఆరాధన పముంది? అయన రావలసిందే” అంది 

విజయ, 

“అయితే అలానే రండి. కానీ కొంటి (పశ్నలు మాతం 

వేయకూడదు” అంది శ్యామసుంచరి నవ్వుతూ. 

విజీ ఆ రోజు తలారా స్నానం సింది. తెల్లని చీర 

ధరించింది. చేవీచరణ్ కు కూడ శుభమైన బట్టలు తొడిగింది, 
on wis § ఠి చెట్టనున్న గులాబీ పువ్వులు, బటానీ గుత్తులు అన్ని క్ష 

తెచ్చింది. 

శ్యామనుందరి ఆశ్చర్యవడింది గానీ విజయలో వస్తున్న 

మార్పుకు సంతోషపడింది. ఆమె హృదయంలో మరింతగా 

పరివ ర్హన రావాలనీ ఆశించింది. | 

“కారు మీద వెడదాం” అన్నాడు విమలానంద్, 

U “కాదు నడిచే వెళదాం" అంది విజయభథారతి, 
శ్యామనుందరి విజయ అభి పాయాన్నే బలపరిచింది. 
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విజయభారతి, ఆమెకు (పక్కగా _విమలానంగ్ 

నెమ్మదిగా నడుస్తున్నారు. శ్యామసుందరి _చేవీచరణ్ను 

ఎత్తుకున్న ది. 

దారిన నడుస్తున్న ప్రజలంతా వింతగా యూసెరు;, 

వెక్కిరించేరు. ముక్కు విరిచేరు. వారి దృష్టిలో విమలానంద్ 

వెరివాడు. శ్యామసుందరి [భన్ట (స్త్రీ. విజయ భారతి ఆ సీ 

నంతా విరజిమ్ముకున్న అవివేకి, 

విజయ తలవంచుకునే నడచింది. శ్యామ సుందరి 

వెనీనీ పట్టించుకో లేదు, విమలానంద్ చిటునవ్వులు వెద 

జల్లుతూ నే వున్నాడు. 

అంధకారం అలుముకుంది. విజయభారతి పూల సెట్టి 

లోని గులాబీలు సన్నగా సువాసనలు వెదజల్లుతున్నాయి. 

అర్ధగంట గడిచెప్పటికి కనకదుర్గ చేవాలయం మెట్లు చేరు 

కున్నారు. 

అక్కడక్కడా విద్యుద్దీపాలను అలంకరించుకొని వరు 

సలు, వరుసలుగా అరమైలు ఎత్తున సేర్చివున్న ఆ మెట్లవంక 

విజయ తదేకంగా చూచింది, నిట్టూర్పు విడిచింది. 

“విజీ ఏదో సంచేహిస్తున్నావ్?” అంది శ్యామ 

సుందరి. 

“ఈ మెట్లన్నీ నను ఎక్కు గలనా అక్కా?” భయంగా 

అంది విజయ భారతి. 
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“పతిసారీ, కృపి, చేసేప్పుడు నీవు సందేహంగా నే 

'ప్రారంభించుతాప్ అంత భీతి ఎందుకు విజీ. నీకు ఆసరాగా 

ఆనంద్ వున్నారు. నీవు ఎంతో అద్భష్టవంతురాలివి. విజ 

యకు తోడు నడువు ఆనంద్!” అంది సుందరి, నవ్వుతూ 
ఆన౦ద్ ను విజయనె పుకు నెట్టుతూ. 

“వద్దులే అకా! ఆయన్ను ఎడంగా నే వుండనీ. 

ముందు ఆయన సరననే నడవగల ధైర్యం తెచ్చుకోనీ నన్ను” 

అంది విజయ భారతి మొదటి మెట్టు మీద పాదం 

మోపుతూ. 

శ్యామసుందరి, విమలానంద్ అనుసరించ సాగారు. 

'దేవిచరణ్ శ్యామసుందరి భుజాలమీద ఇమిడి ఆమె చట 

చెంగుతో దాగుడుమూత లాడుకుంటున్నా డు. 

“బాబూ! బాబూ! ఎవరో వెనుకనుండి హెచ్చరికగా 

పిలిచేరు. ముగ్గురూ ఆశ్చర్యంగా వెనుకకు తిరిగారు. ఎవరో 

వ్య_కి దగ్గరకు వచ్చి “మీరు _వెడుతున్నది అమ్మ వారి 

వద్దకు. కాలజోళ్ళు ఉండకూడదు” అన్నాడు హితబోధగా, 

విజయ భారితి విమలానంద్ పాదాలవైపు అప్పుడు 

చూచింది. 

“మీరు పాదరకలు వేనుకుని వచ్చారా విమలానంద్ 

జాబు? దుర్గదర్శనం చేసుకునేప్పుడు అవి వుండకూడదు. 
తీసివేయండి” అంది, 
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ఆనంద్ నవ్వుకుంటూ పాదరతలు (పక్కనున్న 

అంగడివద్ద వదలీ వచ్చాడు, 

“ఇదంతా వట్టి పిచ్చి విజీ! తిన్నడు "కాలి చెప్పు 

తోనే కాళవా స్టి దేవుడ్ని ేవింశేడు. ఆ శివలింగం చానిని 
అవమానం కింద పరిగణించిన చాఖలా ఎక్కడా లేదు" 

విజయ ఆందోళన పడింది, “ఇవ్వాల్టి కేమీ అడ్డు 

చెప్పకండి ఆనంద్. ఇది నా జీవితంలో మంచికో, చెడుకో 

|బాముఖ్యత వహించిన దినం. ఇవ్వాక్షైనా దై వాశీర్వచనం 

వుండవద్రా!?” అంది ఆనంద్ కే సమా ధానం చెబుతున్నట్లుగా. 

కానీ కావలసింది అత్మ ధై ర్యంకాని, ఆశీర్వచనం, 

అన్ముగహం కినేకాదు విజయా!” 

శ్యామసుందిరి మందలించింది. “జ ఆత్మ ధైర్యం, 

వైరం, ఆరాధనవల్ల, ఆశ్మార్బణవర్ణి ఎందుకు సాధించ 

కూడదు ఆనంద్ బాబు? నీ శెందుకు నీవు నడువు 

విజయా! ఆసరాగా నడువు ఆనంద్!” అంది దేవీచరణ్ను 

బుజ్జగించుతూ తను కూడా నెమ్మదిగా వా రిననునరించ 

సాగి, 

సిన ఆలయంలో భక్తులు (మోయించుతున్న 

గంట విరామం లేకుండా దిగంతాల వరకూ శబ్దాంన్ని 

వ్యాపింప చేస్తున్నది. 
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విజయ ఎంతో ఆశగా అనంద్ వైపు చూస్తూ ఆత్మ 

సైర్యంతోనే ఒకొక్క మెన్లే ముందుకు ఎక్క సాగింది. 
a 
కానీ హృదయంలో అజ్జాతభతి! అనిర్వచనీయ మైన 

సందేహం, 

ఒకటి ! శెండు!! అలా ఇరవయి, ముప్పయి మెట్టు 

గడిచాయి. ఎదురుగా ఎత్తుగా భ కుల సౌకర్యార్థం మూడు 

నాలుగడుగుల వెడల్పున చష్టా చేయబడిన "పెద్ద రాతి 

(వచెళం. 

చేతులలో విచ్చలవిడిగా డబ్బు చలా మణి 
అవుతున్న రోజులలో తాను కూడా డై వారాధనలో 

పాలుపంచుకోవడానికి, భక్తుల [పయాణం నుకరం చేయ 
డానికి, విశ్వనాధంగారు నిర్మింప జేసిన చప్టా అది! 

ఆనంద్ వైపు ఆశగానూ, భయంగానూ చూస్తూనే 

విజయ బరువుగా ఆ చప్టా మొన మీద పాదం మోపింది. 
ఏ భక్తుడో తిని అక్కడే పారవేసిన అరటి తొక్క పాదం 
కింద పడి జ్మరున జారింది. (పమాదం జరిగిపోయింది, 

విజయ ధన్ మని ముందుకు పడి (పక్కకు దొర్గి, 
తనతఫా మెట్ల |కిందికి జారింది. 

(పక్కన కృష్ణానది హోరుమని శబ్దంచేస్తూ గావురు 
మంది. ఆలయంలోని గంట వికృతంగా (మోగసాగింద్లి, 
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శ్యామసుందర ఆనంద్ ల (పాణాలు ఎగిగి పోయాయి. 

రివ్వున దిగి వచ్చారు. దేవీచరణ్ ను దించి విజయ శిరస్సును 

ఒడిలోనికి తీసుకుంది. హృదయం వేయి శకలాలయింది. 

విజయ నుదుట గాయంవడి రకం వెల్లువలుగా 

పారుతున్నది, కండు మూతలు పడాయి. అపన్మారకంగా 
౧m G 

పడివుంది, చుట్టూ రా గుమిగూడిన జనం. 

ఆనంద్ చరణ్ను భుజాన వేసుకుని దగ్గరలోవున్న 

వ్యాను దగ్గరకు పరు గె లేడు. అరగంటలో వె ద్యుని దగ్గరకు 
౧ యక థి ద గి 

చేశర్చేరు. 

ఆనంద్ శ్యామసుందరి ఇద్దరూ వుండి కూడా 

విజయను ఒక్క తణంపాటు రతీంచలేక పోయారు! 

(ప్రమాదం మెరుపులా మెరిసి ఆమెను కబళింవ జూసింది, 

డాక్టరు గాయానికి కట్టుకటి బయటికి వచ్చేడు, 
A) శ 6 అ 

“ఎలావుంది డాక్టర్ * అంటూ శ్యామసుందరి, ఆనంద్ 

ఒకేసారి ఆదుర్దాగా పశ్నించెరు. 
టి 

“నుదురు చాలా పెద్దగా గాయమైంది. రక్తం చాలా 

ఎక్కువగా పోయింది. ఆ వైన ఆమె కిదివగకే గుండె 

జబ్బున్న ట్లున్న ది.” 

శ్యామసుందరి, ఆనంద్ ఇద్దరూ _ కొయ్యణారి 

పోయారు, 
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విజయ ఇదివరలోనే గుండె జబ్బుతో బాధపడుతు 

న్నచా? తమతో ఇంతవరకు మాట మాతం అయినా అన లేచే! 

ఇదరూ దుఃఖంతో కుమిలి పోయారు. 
a) శ 

విజయవున్న గదిలోనికి పరుగెత్త బోయారు. డాక్టరు 

వారినీ ఆపు చేసేడు. 

“ఆమె ఇంకా అపస్మారకంగా న హరద్య పరోొఠలెలి 

"సేపటిలో మెలకువ వస్తుంది. కానీ మనశ్శాంతి అవసరం, 

మనస్తాపం కలిగించే విషయాలేవీ (ప్రస్తావించ వద్దు” అని 

హౌచ్చరించేడు డాక్టరు. 

శ్యామసుందరి, విమలానంద్ భయం భయంగా లోనికి 

అడుగు చెనైరు, 

విజయ కండ్లు "తెరిచింది. ఎదురుగా శ్యామసుందరి, 

విమలానంద్ తన జీవన దె వాలు, వై న్యాన్ని మూ ర్రీభ 

వించుకుని శోకమానసులై నిలచి వున్నారు. కండ్లు ఇంకె 
వరికోనమో _ పెదికాయి. శ్యామనుందరి ఆమె భావం 

(గహించుకుంది, దిగ్గున వెళ్ళి ఇంతవరకు బయట నర్సు వద్ద 

వుంచిన చేవీచరణ్ ను తీసుకుని వచ్చింది. 

విజయలో దుఃఖం వెల్లుబికి వచ్చింది. నుదుట ఎత్తుగా 
కట్టిన బ్యాండేజిని ధిక్కరించి రక్తం చిప్పిలింది. కండ్ల వెంట 
వేదన్నాళువులు రాలాయి, 
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“విజయా ఎందుకు గుండె ెగుల్చుకుంటావ్ ? నీకు 

కణాల మీద నెమ్మదిస్తుంది” అన్నాడు ఆనంద్ దుఃఖ 

స్వరంతో నే. 

విజయ వివాదంగా పెదవి విరిచింది. 

“విజీ! దిగులు పడుతున్నావా? అంది శ్యామ 

సుందరి కంపిత స్వరంతో విజయ కన్నీరు తుడుస్తూ. 

దేవీ అమాయకంగా చూస్తున్నాడు. విజయ అతన్ని 

దగ్గరకు తీసుకుని చెతితో హత్తుకుంది. 

“మూలనో అక్కా! నా జీవితపు వక రేఖలు సరి 

చేయాలని మీరిద్దరూ ఎంతగానో |పయత్నించారు,” విజయ 

కంఠం గద్గద మయింది. 

“ఆఘాణించి నలిపి దూరంగా పార వేసిన సుమాన్ని 

ఆప్యాయంగా ఆంతర్యంలో ఇముడ్చు కొవడానికి సిద్ధపడ్డారు 

ఆనంద్ జాబు. నీ అద్భమ్టాన్నే నాకు త్యాగంచేయ సమకట్టిన 

అక్కవు నీవు -- శానీ అదృష్టం అందరికి అందుతుందా 

అక్కా! నీవు త్యాగం చేసి ఆనంద్ జాబునే అర్పించడానికి 

సీద్దపజ్జావు గాని, ధురద్భస్టాన్ని దూరం చెయగలవా” 

శ్యామసుందరి తల బాదుకుంది. “విజీ! విజీ! ఏమిటి 

చెల్లీ ఇది? చరణ్ ను చూసీ అయినా (బదుకు అంది. 

ఆనంద్ నిర్వాక్కుడై కండ్ల నీరు తుడుచుకుంటు 

న్నాడు, 
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“క అద్భస్టహీన కోసర మ కండ్లనుండి కూడా 

కన్నీ రా ఆనంద్ జాబు నే నెంత ధన్యురాలినో ? 

చూచావా ఆనంద్ బాబు! నాలో ధైర్యం అత్మ 

విశ్వాసం లేవని పరిహాసం చేసారు. ఈ రోజున నేను ఏర్ప 

రచుకొన బోయిన ధైర్యాన్ని, ఆత్మ విశ్వాసాన్ని కూడా 

దైవం అపహాస్యం చేసింది. ఇది దై వేచ్చ కాదని చెప్ప 

గలరా?” అంది విజయభారతి. 

ఆనంద్ దుఃఖాన్ని ఆపుకో లేక పోయాడు. ఇప్పుడ 

వన్నీ ఎందుకు గుర్తుకు తెచ్చుకుంటావు కలునా* అనిముఖం 

చేతులతో కప్పుకున్నాడు. 

పిలవండి ఆనంద్ బాబు! అలాగే నోరారా కలువా 

అని పిలవండి. ఇలా ఒకటికి పదిసార్లు పిలిపించుకోవాలనే ఆంత 

ర్యం అ సెకసార్డు ఉరకలు నీరద “చా క నే శృంఖలాలు 

వేసేను. ఇవ్వాళ మీరలా పిలుచుకోడం కన్న చేయగలిగిందీ 

లేదు. అలా పిలిపించుకుని సంత ప్రి పడడం కన్నమరో అను 

భూతీ ఇంకు దక్కదు.” విజయ కుళ్ళి పోయింది. 

విజయ నుదుటి నుండి ఇ౦కా స్త రకం చిప్పి లింది, 

ఆమె ఆంతర్యం మరింత ఆందోళన పడింది. హృదయంలో 

బాధ మరింత అధిక మయింది, గుండె పట్టుకొని శాన 

నిలిపి బాధపడింది, 
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ఆనంద్, శ్యామనుందరి తెల్లగా పొలిపోయారు. వారి 

ఇదవులు వణక సాగాయి, 

విజయ నరాలు (తెంచుకొని క్తి తెచ్చుకుంది, 

“నీవు బాధ పడతా వెందుకక్కా ? మీరిద్దరూ నాకు 

చేసిన లోశేముంది? అలిశాని స్రీ కోసం [ప్రపంచ నింద 

మోయడానికి ఆనంద్ బాబు, రక్తం పంచుకొని పుట్టని 

సోదరి కోసం త్యాగం చేయడానికి నీవు సిద్ధపడ్డారు.” విజయ 

గుండె పట్టుకుని మూలిగింది గుండెపోటు మరో తెర 

వచ్చింది. 

న పరు గెత్తుకొనివచ్చి, ఆగవా పరవశురాలయింది, 

“మీగింక బక కణం కూడా వుండడానికి ఏీల్లేదు సెంటుకు 

మనస్తాపం కలిగించవద్దని డాక్టర్ ఎంతగానో చెసే శ్చద” అంది 

విజయ తలగడా సర్దుతూ. 

విజయ ఆమె ముంజేయి పట్టుకుని నిలిపింది. “నర్స్ ! 

మీరు చేసేది పరోపకారమే ! కానీ పోతున్న | పాణాన్ని 

ఎలాగూ సిలుపలరు. (పాణం నిలిచి వున్న శణాలలో కూడా 

నోటికి తాళం వేస్తా దుకు ?” 

నర్ కొయ్య జారి పోయింది. “మీ కిప్పుడు వి శాంతి 

అవసరం. మానసికాందోళన అపాయ మౌతుంది” అంది 

సౌమ్యంగా నే, 
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“నేనున్నది వట్లి అపాయకరస్థితే కాదు నర్స్! 
ట్ థి 

అంత్య సమయంలో వున్నాను. ...... అవునా! కాదా! 

చెప్పు at 

నర్ కండ్ల వెంట నీరు గి రున తిరిగింది. ముఖం 

తిప్పుకుని చరచరా వెళ్ళి వోయింది, 

విజయ విషాదంగా నిట్టూర్చింది. జీవించి సుఖ శాంతు 

లకు కారణం కాలేకపోగా, మరణించి మీకు మరిన్ని 

బాధ్యతలు అప్పగిస్తున్నాను ఆనంద్ జాబు! ఇందుకు 

క్షమించ గలరా 

శ్యామసుందరి వారించింది. ఆనంద్ న నీరు 

(కమ్మింది. 

“మీరు నిరాకరించరు. నాకు తెలును ఆనంద్ జాబు ! 

ఇలా రా చరణ్ !” 

శ్యామసుందరి చరణ్ను విజయ మంచం (పక్కగా 

కుడివై పున కూర్చొన శెట్టింది. అతనిలో అమాయకత, 
ఆశ్చర్యం తప్ప మరొక భావం లేదు. 

"ల సుందరకా, ఆనంద్ జాబుల దగ్గ రుండగలవా 

చేవీ?* అంది దుఃఖాన్ని ఆపుకుంటూ నే. 

చేపీ మౌనంగా తల వూపాడు, 
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విజీ గుండె పట్టుకుని మరొక సారి జాధగా మూలీ 

గింది. శ్యామసుందర చేవీచరణ్ ను తన హస్తాలలోకి త్రీసు 

కుంది. 

“వస్తాన క్కా, మరొక జన్మలో నైనా నీ లాంటి 

అక్క కావాలనే కోరుకుంటాను.” 

“అలా అనకు చెల్లీ” సుందరి కుమిలి పోయింది. 

విజయ వివణ్ణంగా నిట్టూర్చింది. “నేను 'కాదంశే 

ఆగుతుందా అక్కా! ఏదీ ఒకసారి చివరగా నీ చెక్కిలి 

ముద్దు వెట్టుకోనీ ! 

శ్యామసుందరి అలాగే ముందుకు వంగింది. విజయ 

శ్యామనుందరి చెక్కిలి సంతృప్తిగా ముద్దు చెట్టుకుంది. 

ఆమె నుదుటి కట్టులోంచి చిప్పిలిన ర క్షం శ్వాను 

సుందరి ముఖాన రక్షతిలక మై. మెరిసింది. దేవీచరణ్ సుందరి 

చేతులలో ఇమిడి విజయ నుదుటి నుండి చిప్పిలిన రుధిర 

(సవంతికి థీ తి చెంది శ్యామనుందరిని కరుచుకున్నాడు. 

విజయ బాధగా మూలిగి కడసారిగా సంతృప్తిగా 

నిశ్వసించింది. నల్ల కలువగా మారిన నీలికలువను చూచి 

విమలానంద్ కు దుఃఖం పొర్టి వచ్చింది. 



దేశానికి జబ్బు చేసింది. గలి తప్పింది. నీత్రి 

మాలింది. 

అయితే అందుకు కారణం? 

సాంఘిక, ఆర్థిక రాజకీయ, నై తిక జీవన్ 
వంకర గీతలు కావా? 

వాటిని విస్పష్టంగా చితించిన సమ్మగ నవలే 

“దేశానికి జబ్బు చేసింది" 








